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COLAMINA 100kaps.

  

SPOSÓB U?YCIA 1 kapsu?ka dziennie w trakcie lub po posi?ku popijaj?c wod?. Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.
UWAGA! Preparat stanowi suplement lecz nie substytut zró?nicowanej diety. Zaleca si? zrównowa?ony i zró?nicowany sposób ?ywienia i
zdrowy tryb ?ycia. Poniewa? nie przeprowadzono bada? na kobietach w ci??y nie nale?y stosowa? preparatu w okresie ci??y i laktacji lub
skontaktowa? si? z lekarzem. Nie stosowa? preparatu w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek z jego sk?adników. Nie nale?y stosowa?
suplementu diety po up?ywie daty minimalnej trwa?o?ci. Data minimalnej trwa?o?ci znajduje si? na spodzie opakowania. 

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena

157,00 z?

  

Ask a question about this product 

ProducentCOLWAY 

Opis 

Colamina to multimineralny suplement diety, którego kapsu?ki wype?niaj? pierwiastki kopalne z dwóch unikalnych ?róde? geologicznych.
G?ównym sk?adnikiem Colaminy s? wapienne algi z rodz. Lithothamnion – pozyskiwane ze z?o?a ro?linnego, znajduj?cego si? pod dnem
Morza Pó?nocnego - wyj?tkowy morski kompleks najbardziej przyswajalnych form wapnia: aragonitu i waterytu, a tak?e bioaktywnego magnezu
oraz a? 72 innych, potrzebnych naszemu organizmowi pierwiastków ?ladowych.

Drugim komponentem Colaminy s? koncentrowane, koloidalne pierwiastki mineralne pozyskiwane z jedynego takiego miejsca na ?wiecie, w
Utah. Z?o?e to powsta?o przed 100 milionami lat na bazie kilkuset gatunków ro?lin, rosn?cych na nadzwyczajnie ?yznych glebach
niespotykanych w obecnych warunkach. 70 minera?ów bioorganicznych o niezwykle wysokim stopniu wch?anialno?ci m.in.: wap?, fosfor, potas,
sód, magnez, siarka, jod, selen, mied?, cynk, bor, molibden, beryl, lit, chrom, mangan, ?elazo, tal, wanad oraz wiele innych - stanowi wyj?tkowo
cenne ?ród?o pierwiastków ?ladowych, pozwalaj?cych na kompletn? remineralizacj? organizmu.

 

*AKTYWNE SK?ADNIKI

ALGI WAPIENNE LITHOTHAMNION SPECIES

Wyst?puj? na pó?nocnym Atlantyku w trzech zaledwie odkrytych z?o?ach o szczególnych warto?ciach ich zasobów. Ta cz??? wsadu do
suplementu Colamina stanowi wyj?tkowy morski kompleks przede wszystkim najbardziej przyswajalnych form wapnia oraz a? 72 innych,
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potrzebnych naszemu organizmowi pierwiastków ?ladowych. 
Wap? jest popularnym makroelementem, nie ?adn? supercz?steczk?. To powszechny sk?adnik naszego po?ywienia i ludzkiego organizmu.
Stanowi 1 - 2 % naszego cia?a, przy czym w wi?kszo?ci znajduje si? w ko?ciach i z?bach. W?a?nie dlatego, ?e jest to substancja tak popularna,
?aden koncern farmaceutyczny nie zarobi ju? na nim miliardów. Z tego powodu wi?c, powoli, pod naciskiem innych dochodowych „nowo?ci”,
wap? jest ostatnimi czasy poniek?d usuwany przez oficjaln? propagand? prozdrowotn? w cie?... Dzieje si? tak, mimo i? lekarze doskonale
wiedz?, ?e deficyt wapnia w po?ywieniu ma bezpo?redni zwi?zek z wieloma procesami w ludzkim organizmie.
    Wap? uczestniczy bezpo?rednio w sterowaniu funkcjonowaniem komórek funkcyjnych naszego organizmu, mi?dzy innymi w procesach
transportu sygna?ów nerwowych, w procesach trawiennych, w kierowaniu funkcjonowaniem gruczo?ów wydzielania wewn?trznego, w
procesach krzepliwo?ci krwi. Opis wszystkich jego funkcji biologicznych wapnia zaj??by wiele stron. Tyle samo wyliczenie szkód powstaj?cych
w organizmie, w którym wapnia brakuje.

Wap? wyst?puj?cy w Lithothamnion species przebija wszystko. Nikt praktycznie nie kwestionuje, i? jest to najlepiej przyswajalny wap?, jaki
znaleziono na Ziemi. Oprócz „zwyk?ego” wapnia, pok?ady tych alg zawieraj? w du?ej obfito?ci równie? jego szczególne odmiany: aragonit i
wateryt. Dzi?ki po??czeniu trzech ró?nych odmian wapnia jego struktura jest kryszta?kowa. Przy kontakcie z wod? w uk?adzie trawiennym z
litothamninu (aragonitu i waterytu) stopniowo uwalnia si? wap? w ilo?ciach przyswajalnych nieporównywalnie wi?kszych, ni? ma to miejsce
podczas suplementowania si? pospolitymi, tanimi formami tego minera?u.

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu. 
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