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Olimp Chela Cynk 30 kaps.
 

Cena: 18,17 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent OLIMP LABORATORIES

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Chelat aminokwasowy cynku, stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca, celuloza mikrokrystaliczna – substancja
wypełniająca, żelatyna – otoczka kapsułki 1 kapsułka / 75 mg chelatu aminokwasowego cynku ALBION® Zinc Chelazome®  
Właściwości Cynk jest mikroelementem odpowiadającym za prawidłową pracę hormonów płciowych, witalność, sprawność fizyczną
oraz potencję seksualną. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie narządów rozrodczych, układu krążenia oraz systemu
odpornościowego organizmu.  Dlaczego cynk jest tak ważnym minerałem dla naszego zdrowia? Wynika to z rozlicznych funkcji jakie
pierwiastek ten spełnia w naszym organizmie. Cynk jest składnikiem ponad 200 enzymów, które biorą udział w niezliczonej ilości
procesów metabolicznych. Przy niedoborach tego pierwiastka w organizmie stwierdza się obniżenie wydolności fizycznej, zwiększoną
podatność na choroby, osłabienie kości, spadek potencji seksualnej, pogorszenie wyglądu włosów, skóry, paznokci. W wielu
prowadzonych badaniach stwierdza się utajone niedobory tego pierwiastka, co wskazuje na zasadność stosowania tego minerału w
formie dodatkowej suplementacji.  Czy to prawda, że cynk poprawia sprawność seksualną u mężczyzn? Tak. Nie bez powodu wysokie
stężenie tego składnika występuje w męskich narządach płciowych, gruczole krokowym i płynie nasiennym. W istocie, sperma zawiera
największą ilość cynku spośród wszystkich płynów i tkanek ustrojowych. Suplementacja tym pierwiastkiem odgrywa jedną z
najważniejszych ról w układzie hormonalnym. Obecność cynku jest niezbędna do prawidłowej produkcji testosteronu oraz rozwoju i
czynności kanalików nasiennych. Jak wynika z badań, nawet umiarkowany niedobór cynku może być przyczyną zaburzeń seksualnych i
zmniejszonego popędu płciowego. Suplementacja dodatkowymi preparatami cynku może istotnie wpłynąć na zwiększenie ilości
plemników a także przywrócić zainteresowanie seksem.  Dawkowanie Aby zapewnić właściwą ochronę organizmu przed niedoborami
cynku, suplement najlepiej przyjmować w ilości 1 kapsułki na dobę, po wybranym posiłku.  Informacja Suplementy diety nie mogą być
stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu
dnia.  
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