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Sufrin kaps. 60 tabl.
 

Cena: 66,22 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent/
Dystrybutor

EVIMAX VEGA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład zalecana porcja dzienna - 3 kapsułki: 300 mg oleju piniowego, 60 mg związków bioprzyswajalnej siarki, 15 mg oleju lnianego,
otoczka kapsułki: żelatyna, glicerol.  Wskazania i działanie Pierwszy na rynku polskim francuski, całkowicie naturalny preparat
suplementujący dietę w siarkę bioprzyswajalną. SUFRIN to suplement diety produkcji francuskiej, przeznaczony dla osób dorosłych,
złożony wyłącznie z naturalnych składników, którego głównym aktywnym składnikiem są związki łatwo przyswajalnej przez organizm
bio-siarki, która została wzbogacona olejami – piniowym i lnianym – antyutleniaczami zwalczającymi wolne rodniki. Preparat został
stworzony 400 lat temu i jest efektem pracy holenderskich alchemików, którzy na życzenie króla poszukiwali złota i eliksiru młodości.
Choć alchemicy w dużej mierze działali w oparciu o intuicję i obserwację przyrody, współczesna wiedza medyczna i farmaceutyczna
potwierdziła rolę i skuteczność składników preparatu w łagodzeniu skutków starzenia się organizmu oraz w utrzymywaniu organizmu w
prawidłowym stanie i kondycji. Ze względu na wyjątkową skuteczność i działanie nie powodujące powstawania skutków ubocznych,
pomimo upływu lat receptura preparatu oraz sposób jego wytwarzania nie zostały zmienione do dnia dzisiejszego. Naturalne składniki
preparatu oraz receptura i sposób wytwarzania niezmienione od 400 lat są gwarancją skutecznego, sprawdzonego i bezpiecznego
działania. Ponadto ze względu na biologicznie aktywne składniki oraz korzystny wpływ siarki na organizm, preparat charakteryzuje się
bardzo wszechstronnym i kompleksowym działaniem. SUFRIN to supelement diety uzupełniający dietę w siarkę organiczną nieutlenioną
zwaną bio-siarką. Bio-siarka, ze względu na swe właściwości bierze czynny udział w procesach zachodzących w organizmie człowieka.
Jest niezbędna do jego prawidłowego funkcjonowania, szczególnie przy: dolegliwościach reumatycznych i zwyrodnieniowych – bio-
siarka jest niezbędna do prawidłowego rozwoju chrząstek stawowych, ułatwia ich regenerację i sprawne funkcjonowanie – ponadto
podobnie jak oleje lniany i piniowy zawarte w preparacie, posiada silne właściwości przeciwzapalne; zaburzeniach funkcji wątroby i dróg
żółciowych, szczególnie przy konieczności kuracji odtruwających – wątroba działa jak filtr oczyszczający wątrobę z toksyn, bio-siarka
natomiast pomaga wątrobie w wykonywaniu czynności odtruwania oraz wspomaga produkcję kwasów żółciowych; zmianach skórnych
(trądzik, łuszczyca, egzemy) oraz dla ogólnej poprawy stanu skóry włosów i paznokci – bio-siarka jest podstawowym składnikiem
keratyny – białka skóry, włosów i paznokci oraz kolagenu warunkującego prawidłowy ich wygląd, stan i elastyczność; bio-siarka oraz
pozostałe składniki preparatu biorą również czynny udział w zwalczaniu stanów zapalnych oraz zakażeń grzybiczych skóry i mieszków
włosowych; ponadto olejek piniowy i lniany są źródłem aktywnych przeciwutleniaczy zwalczających wolne rodniki, które są główna

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazdrowie-24.pl
https://www.aptekazdrowie-24.pl/tradzik/sufrin-kaps-60-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
P.U.H. MAJ J. MAJ

Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

 
przyczyną starzenia się organizmu; zachwianej równowadze psychofizycznej organizmu (przemęczenie psychofizyczne, wycieńczenie
organizmu) – bio-siarka jako składnik każdej komórki wpływa na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu, pełni rolę energetyczną
uczestnicząc w wielu procesach enzymatycznych, ponadto wraz z manganem i fosforem jest niezbędna do prawidłowego
funkcjonowania mózgu i układu nerwowego; pierwszych oznakach starzenia się organizmu w celu spowolnienia i złagodzenia tego
procesu – ze względu na obecność bio-siarki w strukturach białkowych każdej komórki organizmu, niektórych witaminach, hormonach i
innych substancjach warunkujących prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wpływa ona na możliwości regeneracyjne organizmu,
opóźnia proces starzenia, działa energetyzująco i rewitalizująco; funkcje te wspomagają pozostałe składniki preparatu –
przeciwutleniacze – olej piniowy i lniany, neutralizujące wolne rodniki, które są głównym powodem starzenia się organizmu.  
Przeciwwskazania Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.  Stosowanie Dorośli 1-3 kapsułek dziennie 20 minut przed
posiłkiem, obficie popijając wodą. Stosować przez okres do jednego miesiąca lub dłużej.  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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