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L-Arginin, pulbere
Distribuitor: VitalTrend
Cod produs: VT001
Disponibilitate: 5

Pre?: 36,00 Lei

Short Description
L-Arginina este un aminoacid semi-esen?ial. Este produs de organismul uman, dar
produc?ia acestuia se poate reduce în caz de boal? sau de stress, depresie, dup?
antrenamente sportive intensive, sau cu înaintarea vârstei.

Descriere
L-Arginin, praf buvabil

Specificac?ii:
Praful L-Arginin (HCl) cu puritate de 100%, mod de prezentare: 100g, 250 g, 500 g ?i 1
kg - în calitate de farmacopee.

Ce este L-Arginina?
L-Arginina este un aminoacid semi-esen?ial. Este produs de organismul uman, dar
produc?ia acestuia se poate reduce în caz de boal? sau de stress, depresie, dup?
antrenamente sportive intensive, sau cu înaintarea vârstei. Arginina este produs de glanda
hipofiz?. În ultimii ani administrarea acestui aminoacid s-a r?spândit foarte mult ca
supliment alimentar.

Examin?rile ?tiin?ifice au confirmat c? aminoacidul semi-esen?ial, L-Arginin?
faciliteaz? produc?ia hormonilor de cre?tere, indiferent de vârst?.
Intensific? produc?ia monoxidului de azot (NO) în organism, m?rind astfel
cantitatea de oxigen transportat? în inim? prin dilatarea vaselor sanguine.
Intensific? produc?ia de sperm? la b?rba?i.
Se reg?se?te natural, în concentra?ii mai mari, în carne, pe?te, carne de pui, produse
lactate, ?i în alune.

Ingrediente: L-Arginin (HCl) 100%. Nu con?ine alt? substan?? ad?ugat?.
Greutate/Volum: 0,6 g/ml

Mod de administrare
Doza zilnic? este de 1 liguri?? = 1500 mg. Acest? substan?? con?ine 1200mg de LArginin.
*NRV% - nu avem la dispozi?ie o doz? zilnic?
1 ml linguri?? dozatoare = 700 mg (L-Arginin HCl)
Administrarea: se poate administra diminea?a, înainte de mas?, sau cu o jum?tate de or?
înaintea începerii antrenamentului, dizolvat în ap? sau suc.

Modul de prezentare ?i de împachetare: cutii de 100, 250, 500 ?i 1000g. Transportul
se face în flacoane albe sigilate de form? cilindric? în form? de pudr?.

Loc de p?strare: la loc uscat ?i rece, departe de lumina soarelui.

Aten?ie: Nu se administreaz? la gravide, la cele care al?ptez?, celor care au tensiune
mic?, celor care folosesc medicamente pentru hipertensiune! Nu se recomand?, de

asemenea, administrarea celor care sufer? de schizofrenie ?i diabet.
Acest produs a fost conceput pentru sportivi ?i pentru cei care exercit? un efort fizic. Este
un aliment pentru utiliz?ri nutri?ionale speciale.
Suplimentul alimentar nu înlocuie?te mesele principale ?i modul de via?? s?n?tos! Nu
dep??i?i doza zilnic? recomandat?! Se depoziteaz? la un loc ferit de copii!
Informa?iile din prospectul ?i informatiile postate pe site-ul Vita-Trend nu înlocuiesc
sfatul medicului. În toate cazurile se recomand? consultarea medicului de familie.
Alte informa?ii:
Notificat: INSP-CRSP Cluj cu seria AC nr. 1921
?ara de origine: EU
Produc?tor: Vita-Trend SRL H 1046 Budapesta
Nu utiliza?i acest supliment alimentar dup? data de expirare înscrie?i pe etichet?.
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