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ALINESS Siarka organiczna MSM proszek 250g
 

Cena: 44,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: OptiMSM® (metylosulfonylometan)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1/4-1/2 miarki rozpuścić w wodzie lub soku i wypić w trakcie posiłku.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

MSM (metylosulfonylometan), znany jest także jako dimetylosulfan (DMSO2) i metylosulfan, jest organicznym związkiem zawierającym
siarkę. OptiMSM® zyskał reputację najczystszej, najbezpieczniejszej i najbardziej spójnej MSM na świecie.*
Siarka występuje w przyrodzie w świeżych warzywach, owocach, herbacie, produktach zbożowych oraz w świeżym krowim mleku.
Niestety jest dość delikatna i bardzo łatwo ją zniszczyć gotowaniem lub pasteryzacją. Zawartość MSM traci się również przez
zamrażanie oraz naświetlanie żywności.
Po wapniu i fosforze, siarka jest trzecim najczęściej występującym minerałem w naszym organizmie, ponad połowa jej znajduje się w
mięśniach, skórze i kościach.
OptiMSM® jest bezwonnym, białym proszkiem który bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.
OptiMSM® jest całkowicie pozbawiony skutków ubocznych. Przyjmowany z różnych źródeł w ilości 40 gramów na dobę, nie wykazuje
żadnych objawów toksyczności.

Dlaczego OptiMSM®?

Wysoka czystość:
Wielowarstwowy proces destylacji zapewnia czysty produkt o czystości 99,9% w celu zapewnienia jednolitej, wysokiej jakości formy
MSM.
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Bezpieczeństwo:
Jedyne, certyfikowane przez GRAS, z certyfikatem halal i koszerności, bez GMO, bezglutenowe, wolne od alergenów, niepochodzące ze
skorupiaków, wegańskie MSM poparte dużymi danymi o toksykologii *.

Jakość:
Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji, dzięki certyfikacji ISO 9001: 2015, certyfikacji FSSC22016, zgodności z HACCP i cGMP.

Łatwość suplementacji:
OptiMSM® jest rozpuszczalny w wodzie, bardzo drobny, bezwonny, trwały w wysokich temperaturach, szybko rozpuszcza się i nie ma
ograniczeń pH. Może być stosowany w kapsułkach, tabletkach, proszkach, RTM i RTD. Dobrze się tabletkuje w przeciwieństwie do
chińskich odmian, które mają niską czystość, grube kryształy, słabo rozpuszczalne.
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