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Link do produktu: https://www.champions-supleshop.pl/universal-vitamin-e-100-kapsulek-p-3717.html

UNIVERSAL Vitamin E 100
kapsułek

Opis produktu
Uwaga! Opis produktu pochodzi zazwyczaj z oficjalnej strony producenta lub od dystrybutora danej marki na Polskę. Jeżeli potrzebujesz większej ilości informacji przed zakupem,
skontaktuj się bezpośrednio ze sklepem. Każdemu klientowi po zakupie przysługuje prawo do bezpłatnego indywidualnego doboru dawkowania. Dostępna jest również opcja
bezpłatnego przed zakupowego doboru produktów w zależności od oczekiwanego rezultatu.

Vitamin E Formula to witaminowy suplement diety marki Universal Nutrition. Każda kapsułka typu softgel dostarcza 400 IU witaminy E w formie octanu DL-αtokoferylu, który charakteryzuje się dobrą przyswajalnością. Substancja ta wykazuje silne właściwości przeciwutleniające, co wpływa na prawidłowe
funkcjonowanie organizmu. Formuła produktu wspiera odbudowę i regenerację komórek organizmu, dlatego stosowanie Vitamin E Formula może być szczególnie
korzystne w okresie rekonwalescencji.
Specyfika produktu - Vitamin E Formula:
aż 400 IU witaminy E w kapsułce !
ekonomiczne opakowanie wystarcza na 100 dni
maksymalne wsparcie układu mięśniowego i naczyń krwionośnych

Wpływ witaminy E na funkcjonowanie organizmu

Witamina E należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Występuje w wielu produktach spożywczych np. w mięsie drobiowym, jajach, olejach roślinnych,
zbożach, owocach i warzywach. Jest szczególnie ważna w diecie sportowca. Intensywnie pracujące mięśnie potrzebują jej do prawidłowego wzrostu.Bierze ona udział w
syntezie białek, ale również chroni je przed degradacją. Witamina E wpływa na poprawę wytrzymałości fizycznej, zwiększenie energii i wzrost siły. Ponadto, witamina E
jest doskonałym uzupełnieniem diety przy jednoczesnej redukcji wagi. Zapewnia ochronę i wsparcie czerwonych krwinek (wpływa na prawidłową krzepliwość krwi), a
także usprawnia transport tlenu do komórek organizmu. Wzmacnia naczynia krwionośne i układ nerwowy. Należy również pamiętać o właściwościach
przeciwutleniających witaminy E, ponieważ spowalnia ona procesy starzenia poprzez zniwelowanie szkodliwego działania wolnych rodników.

Składnik aktywny

1 kapsułka

Witamina E

400 IU

Składniki: octan DL-α-tokoferylu, żelatyna, gliceryna, olej sojowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie:

Dni treningowe: 1 porcja (1 kapsułka) dziennie
Dni nietreningowe: 1 porcja dziennie
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