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Energy, Skeletin - dla zdrowych kości, 135 kapsułek
 

Cena: 89,00 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Obszarem jego działania jest układ kostny i stawowy. Polecany szczególnie w okresie szybkiego wzrostu, a
także jako profilaktyka ubytku masy kostnej oraz dla poprawy jakości włosów i paznokci. Doskonale
sprawdza się w przypadku nadmiernego obciążenia stawów przez sport lub nadwagę.

 

Działanie

łagodzi łamanie i bóle w stawach, ponieważ chroni chrząstki stawowe i wspomaga ich regenerację;
skutecznie przeciwdziała stanom zapalnym stawów;
wspomaga wzrost kości i ich odpowiednią mineralizację, dzięki czemu pozytywnie wpływa na budowę masy kostnej w okresie
wzrostu i spowalnia proces jej ubywania w późniejszym wieku #℣佐⌡⌀稀省䈀愀猀稀挀稀愀 瀀漀 洀攀渀漀瀀愀甀稀椀攀⌡⍃倣℣; - działa skutecznie w profilaktyce
osteomalacji i osteoporozy;
poprawia jakość włosów, paznokci oraz elastyczność skóry;
działa profilaktycznie na problem próchnicy zębów;

Wskazania

bóle stawów i kręgosłupa z powodu wyczerpania i/lub stanów zapalnych;
nadmierne obciążenie stawów przez sport lub nadwagę;
okres wzrostu;
czas po menopauzie oraz w starszym wieku do spowolnienia ubytku masy kostnej;
zwiększona łamliwości paznokci, wypadanie włosów oraz zwiotczała skóra;

 

Dawkowanie

1 kapsułka 1-3x dziennie. W przypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Podstawowy skład
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proszek z kości sepii, kolagen, olej rybi, ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej, ekstrakt z dzikiej róży, mangan;

Skład Skeletinu

Kość sepii: Promuje aktywność nerek i jest źródłem biodostępnych minerałów #℣佐⌡⌀䌀愀 椀 䴀最⌡⍃倣℣, które są ważne dla budowania i naprawy tkanki
kostnej. Dzięki zawartości wapnia mątwy kości w medycynie chińskiej zalecany w leczeniu objawów wynikających z braku wapnia w
organizmie, jak kruche paznokcie, próchnica, zmiękczenie i rozrzedzenie kości, krzywicy i wzrostu stagnacji.

Kolagen: W Skeletinie kolagen występuje w tzw zhydrolizowanej formie, co oznacza, że oryginalna makrocząsteczka kolagenu jest
enzymatycznie cięta na znacznie mniejszych cząsteczki do peptydów i aminokwasów. W tkance docelowej, chrząstce, są one
wykorzystywane zarówno jako budulec do syntezy kolagenu, jak i do stymulacji syntezy komórek chrzęstnych - chondroicytów. Zatem
kolagen wspomaga procesy regeneracyjne w tkankach stawowych. Kolagen poprawia również jakość wszystkich innych tkanek
łącznych ścięgien, więzadeł, kości i skóry.

Olej rybi: Jest źródłem witaminy A, D i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Nienasycone kwasy tłuszczowe #℣佐⌡⌀稀眀愀渀攀 琀攁簀 漀洀攀最愀ⴀ㌀⌡⍃倣℣
przekształca się w organizmie, prostaglandyny, środki przeciw zapalne, co znacznie pomagają w leczeniu jakichkolwiek stanów
zapalnych, a zatem, zapalenie stawów i choroby reumatyczne. Olej z ryb wspomaga dobre kości i skórę.

Dzika róża: wyciąg zawiera pewną ilość witaminy #℣佐⌡⌀䄀Ⰰ 䬀Ⰰ 䈀Ⰰ 䔀⌡⍃倣℣, a zwłaszcza witaminy C. absolutnie niezbędna do przywrócenia, gojenia i
regeneracji nie tylko kości i stawów, ale także przez skórę i mięśnie. Jego działanie antystresowe, przeciwzmęczeniowe, a przede
wszystkim przeciwbólowe nie ma znaczenia. Ponadto witamina C promuje odporność, zapobiega infekcjom i pomaga usuwać metale
ciężkie z organizmu. Dlatego jest niezbędna w leczeniu chorób reumatycznych.

Urtica dioica #℣佐⌡⌀倀漀欀爀稀礀眀愀 稀眀礀挀稀愀樀渀愀⌡⍃倣℣:  źródło chlorofilu wiele witamin #℣佐⌡⌀䈀Ⰰ 䌀Ⰰ 䔀Ⰰ 䌀⌡⍃倣℣ i minerałów #℣佐⌡⌀匀椀Ⰰ 䘀攀Ⰰ 倀Ⰰ 䌀愀Ⰰ 䴀最Ⰰ ⸀⸀⸀⌡⍃倣℣. Oczyszcza krew i limfę.
Istotne jest, aby wykorzystać efekty pokrzywy w leczeniu reumatyzmu, zapalenia stawów i skazy moczanowej ze względu na jego
działanie przeciwzapalne oraz uzdrawiające, i dzięki zdolności do wspomagania usuwania kwasu moczowego z organizmu.

Mangan: Biogenny pierwiastek śladowy zaangażowany w budowanie chrząstki i kości wspomaga proces gojenia i zmniejsza ból. Jest
niezbędny do sprawnego rozwoju płodu.

 

Przeciwwskazania

nie stosować u dzieci;

Ważne wskazówki

nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia
nie poleca się osobom nadwrażliwym na produkty pszczele, sojowe i morskie;
ciąża i okres karmienia piersią: nie zaleca się;

Uwagi dotyczące stosowania preparatu

suplement diety;
zwiększyć ilość przyjmowanych płynów;
po 3 tygodniach stosowania należy zrobić 1 tydzień przerwy;
ze względu na przewlekły charakter problemu oraz na fakt, że w regeneracji tkanki kostnej i chrzęstnej należy liczyć się z
dłuższym okresem terapii, polecamy stosowanie Skeletinu przez minimum trzy miesiące;
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