Dane aktualne na dzień: 06-05-2021 18:38

Link do produktu: https://www.sklep.ekovitaren.pl/msm-organiczny-zwiazek-siarki-400g-proszek-p-130.html

MSM -organiczny związek siarki 400g
proszek
Cena

38,50 zł

PKWiU

20.14.51.0

Producent

NatVita

Opis produktu
MSM 400 g proszek (metylosulfonylometan).
MSM (metylosulfonylometan), siarka organiczna, przez nasz organizm wykorzystywana jest między innymi do produkcji
enzymów, przeciwciał, tkanki łącznej, glutationu, kolagenu i keratyny, co oznacza, że korzystnie wpływa na skórę, mięśnie,
włosy, paznokcie, ścięgna i chrząstki.

Czystość oferowanego produktu: 99,96%.
"Siarka organiczna (MSM) ma niesamowite właściwości profilaktyczne i terapeutyczne. Odkrycie tych właściwości jest jednym
z największych odkryć medycyny ortomolekularnej. Posiada właściwości odtruwające, detoksykujące, anaboliczne i
odbudowujące.

Wraz z wiekiem nasza tkanka elastyczna (skóra) traci swoją sprężystość. Niedobór siarki jest prawdopodobną przyczyna tego
problemu. Konsekwencją są zesztywnienie mięśni i stawów, zmarszczenie skóry i zmniejszoną elastyczność tkanek płuc i
naczyń krwionośnych.
Wszystkie komórki w naszym ciele są otoczone błoną. Silna błona komórkowa ma ogromne znaczenie dla zdrowia każdej
komórki. Gdy ta błona jest słaba, wtedy np. nie jesteśmy w stanie się odpowiednio nawodnić.
Błona komórkowa jest tak stworzona, aby przepuszczać do środka niezbędne składniki komórkowe i wydalać odpady.
Bez odpowiedniej ilości siarki wszystkie połączenia pomiędzy komórkami tracą swoją elastyczność a błona komórkowa staje
się twarda i mniej przepuszczalna. Oczywiście aby zachować dobrą kondycję błon komórkowych potrzeba również innych
składników odżywczych np. kwasów omega 3, ale siarka odgrywa tutaj ogromne znaczenie.
Badania przeprowadzone przez dr Johanna Budwig wykazały, że zawierające siarkę aminokwasy w błonach komórkowych
rezonują z podwójnymi połączeniami kwasów tłuszczowych, w wyniku czego uwalniają się elektrony. Energia ta jest użyta do
prawidłowego bicia serca, stymulacji nerwów i skurcze mięśni.
MSM poprawia transport i dostawę wielu substancji odżywczych do i z komórek.
Rodzaje bólu, które zostały z powodzeniem poddane działaniu MSM obejmują:
• Uszkodzenia ciała na skutek wypadków, oparzenia, skaleczeń itp.
• Choroba zwyrodnieniowa stawów i reumatoidalne zapalenie stawów
• Fibromialgia
• Bóle pleców
• Bóle głowy, migreny
• Bóle mięśni
• Zapalenie kaletki
• Łokieć tenisisty i inne urazy sportowe
• Zespół cieśni
• Blizny z powodu operacji, oparzeń, wypadków, itp"
żródło:
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