Argenix
Koktajl Argenix zawiera czystą L-argininę, L-cytrilinę, OPC (jeden z
najsilniejszych antyoksydantów), polifenole, naturalną witaminę C, komplet
minerałów pochodzenia roślinnego i oligosacharydy roślinne, będące
pożywką dla prawidłowej mikroflory jelitowej.
W 1998 roku nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymali F.Furchgot,
J.Igrano i F.Murad, którzy wykryli, że w śródbłonku naczyń krwionośnych
znajduje się czynnik, powodujący ich rozszerzanie (EDRF). Jest to tlenek
azotu (NO), a jego prekursorem jest aminokwas arginina.
L-arginina powinna być podawana wszędzie tam, gdzie występuje
niedobór tlenku azotu, a więc w takich chorobach jak: * wszystkie postacie
nadciśnienia, * miażdżyca tętnic kończyn dolnych, * zespół Raynauda, *
hipercholesterolemia, * stabilna choroba niedokrwienna serca, *
niewydolność krążenia, * jaskra, * cukrzyca, * przewlekła niewydolność nerek, * prewencja
restenozy po przęsłach wieńcowych, * po angioplastyce przezskórnej (PTCA), * w prewencji
udarów mózgu i zakrzepowych incydentów naczyniowych, * przy przewlekłych bólach o różnej
etiologii.
OPC (wyciąg z pestek winogron) przeciwdziała rozwojowi chorób serca i układu krążenia.
Bioflawonoidy, zawarte w pestkach winogron, posiadaąa dziaąanie przeciwwirusowe,
przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe. Stosowane są przy nadmiernej skłonności
do siniaków i wybroczyn, alergii, chorobach oczu i astmie oskrzelowej.
Ekstrakt z pestek winogron oraz znajdujące się w nim silne przeciwutleniacze, skutecznie niszczą
wolne rodniki. Chroniąc nasze komórki przed zniszczeniem, spowalniają proces starzenia.
Bardzo często ekstrakt z winogron zalecany jest jako środek pomocniczy w leczeniu zaćmy oraz
zwyrodnienia plamki żółtej, ponieważ wywiera korzystny wpływ na krążenie krwi w gałce ocznej.
Poza tym w ostatnich latach bardzo wiele mówi się na temat działania antynowotworowego
przeciwutleniaczy.
Podanie L-argininy pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi, prawidłowego
oporu obwodowego i przepływu krwi.
Stosowana przy miażdżycach naczyń kończyn dolnych, pomaga zmniejszać napiecie naczyń,
zwiększać przepływ obwodowy, przez co zapobiega odkładaniu się blaszek cholesterolowych.
DAWKOWANIE
Przed użyciem wstrząsnąć.
Dorośli: 2 łyżki stołowe wlać do ½ szklanki wody, wymieszać, wypić.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki dziennej!
PRZECHOWYWANIE
Po otwarciu należy przechowywać w lodówce.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
WYKAZ SKŁADNIKÓW
L-arginina
5000 mg
ekstrakt z pestek winogron
50 mg
polifenole
25 mg
2 łyżki stołowe stanowią ca. 30 ml.
Suplement może być stosowany przez cukrzyków.

Suplement może być stosowany przez wegan.
PRZECIWWSKAZANIA
Produkt nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, matek karmiących, chorych na nowotwory, osób z
opryszczką, osób stosujących preparaty wzmagające potencję.
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