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ALINESS Glicyna 800mg 100kaps
 

Cena: 29,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Produkt nie zawiera żadnych składników odzwierzęcych, dlatego polecany jest osobom na diecie wegańskiej i wegetariańskiej.

Ilości glicyny, dostarczane z przeciętną dietą (ok. 2g na dobę), mogą okazać się niewystarczające przy współczesnym trybie życia
(wysokie narażenie na stres, brak snu, niewystarczający czas i nieodpowiednie formy odpoczynku).

Dlatego dodatkowa suplementacja może okazać się niezbędna dla utrzymania prawidłowych funkcji wielu układów (szczególnie
nerwowego) i narządów.

Glicyna jest bardzo dobrze tolerowanym aminokwasem.

Stosowana nawet przez długi okres i w wysokich dawkach zazwyczaj nie powoduje objawów niepożądanych, dlatego jest stosunkowo
bezpieczna w domowej suplementacji.

Glicyna:

Jest bazą do syntezy innych aminokwasów endogennych.
Bierze udział w produkcji hemu, który nie tylko nadaje czerwony kolor krwinkom, ale pełni również najważniejszą funkcję w przenoszeniu
tlenu z płuc do komórek ciała.
Obecna podczas procesu syntezy DNA i RNA.
Niezbędny do syntezy glutationu o silnych właściwościach przeciw utleniających, umożliwia usuwanie z ustroju związków azotowych i
chlorowcopochodnych toksyn.
Polecana w problemach ze snem, ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu.
Wspiera pamięć i koncentrację.
Zwiększa wrażliwość na insulinę, dlatego może być pomocna w walce z otyłością i cukrzycą typu II.
Zapobiega uszkodzeniom tkanek przez wolne rodniki i powstawaniu oraz rozszerzaniu się stanów zapalnych.
Przyspiesza gojenie ran poprzez wzmożoną syntezę DNA i produkcję nowych komórek.
Jest głównym składnikiem budulcowym kolagenu i elastyny, dlatego korzystnie wpływa na stan skóry, utrzymując prawidłowe napięcie i
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gęstość, odpowiada też za mocne włosy i paznokcie.
Dzięki właściwościom neutralizującym wolne rodniki zmniejsza skutki ekspozycji na promieniowanie słoneczne.
Występuje w kwasach żółciowych, przez co odgrywa ważną rolę w trawieniu oraz wchłanianiu tłuszczów i witamin w nich
rozpuszczalnych.

Glicyna pełni kluczową rolę w suplementacji sportowców i osób aktywnych fizycznie, stanowi bazę do syntezy pozostałych
aminokwasów.

Aminokwasy polskiej marki Aliness posiadają czysty skład, do tego zawierają surowiec najwyższej jakości bez żadnych dodatków.

Sposób użycia:
1 kapsułka 3 razy dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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