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Glutamine Plus

ΣΚΟΝΗ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
Είναι μια σκόνη καθαρού αμινοξέος, που απαιτούνται από το σώμα για μια
σειρά λειτουργιών επισκευής και συντήρησης, όπως επούλωση τραυμάτων,
μυών και ανάπτυξης των οστών, της υγείας του πεπτικού και της ακεραιότητας
του εντερικού τοιχώματος.
Χρησιμοποιείται ευρέως από τα άτομα που πάσχουν από διαφόρων μορφών
πεπτικών και εντερικών προβλημάτων, με υπερφορτωμένα ή εξαντλημένα
ανοσοποιητικά συστήματα, καθώς και από τους αθλητές μετά από
εξαντλητική προπόνηση καθημερινής βάσης - διασπά το ουρικό οξύ από τις
πρωτεΐνες.
Έχει υποστεί ζύμωση από: γλυκόζη.

100g άγευστη σκόνη

Χρησιμοποιείται για τους υγιείς όσο και για τους πολύ άρρωστους!
Πληροφορίες Προϊόντος
Συστατικά:
Σκόνη L-Γλουταμίνης
Πηγή: ζύμωση της γλυκόζης
Προτεινόμενη χρήση: Πάρτε 5g (1 κ/τ)
έως 15g (3 κ/τ) ανά ημέρα ή όπως
απαιτείται ή συνιστάται από τον
επαγγελματίας υγείας.

Ευεργετικό για:
Υγεία πεπτικού συστήματος

Λιγούρες

Ακεραιότητα τοιχωμάτων εντέρου

Νόσος Crohn’s

Ανοσοποιητικό σύστημα

Διάρροια

Επιδιόρθωση ιστών

Εκκολπωματίτιδα

Ανάπτυξη των μυών

Έκζεμα

Αθλητές

Τροφική δυσανεξία / αλλεργία

Φούσκωμα στο στομάχι

Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS)

Δυσοσμία σώματος

Σύνδρομο εντερικής Διαπερατότητας

Candida albicans (Καντιτίαση)

Ανάκτηση μετά από ασθένεια

Περισσότερα για τo Glutamine Plus...
Ένα ευέλικτο συμπλήρωμα
Το Glutamine Plus είναι η φυσική μορφή του αμινοξέος γλουταμίνη και είναι ένα εκπληκτικά ευέλικτο θρεπτικό συστατικό. Για
παράδειγμα:
Είναι σημαντικό για την κανονική λειτουργία του εγκεφάλου και του ανοσοποιητικού συστήματος
Έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της κόπωσης και του αλκοολισμού
Είναι ακόμη φημισμένο για να βοηθήσει στη μείωση της λιγούρας για ζάχαρη σε ανθρώπους που προσπαθούν να χάσουν
βάρος.

Σύνθεση
Το Glutamine Plus συντίθεται από 3 άλλα αμινοξέα (ή «δομικά στοιχεία» των πρωτεϊνών) – αργινίνη, ορνιθίνη και προλίνη.
Το Glutamine Plus έχει επίσης ένα συστατικό, την γλουταθειόνη, που είναι ένα σημαντικό αντιοξειδωτικό του σώματος, το
οποίο είναι σχεδόν σε κάθε κύτταρο. Εάν είστε ελλιπείς στη γλουταμίνη τότε είναι πιθανό να είστε ανεπαρκής και στη
γλουταθειόνη.

Αύξηση, ανάπτυξη και μύες
Μια από τις πιο αξιοσημείωτες ιδιότητες της γλουταμίνης είναι ότι έχει πλήρης ουσίες που μπορούν φυσικά να ενισχύσουν το
επίπεδο της ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης, η οποία είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη.
Στο παρελθόν, η αυξητική ορμόνη έχει χρησιμοποιηθεί πειραματικά ως θεραπεία για την απώλεια μυϊκής μάζας που
συμβαίνει συχνά μεταξύ των ασθενών και των ηλικιωμένων, και μπορεί να οδηγήσει σε καχεξία. Αν και η αυξητική ορμόνη
μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της δύναμης, το πρόβλημα είναι ότι η συνθετική ορμόνη ανάπτυξης είναι εξαιρετικά
δαπανηρή και, το πιο σημαντικό, μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες παρενέργειες (όπως κατακράτηση υγρών και αρθριτικά
συμπτώματα).
Ωστόσο, οι παράγοντες απελευθέρωσης της αυξητικής ορμόνης, όπως η γλουταμίνη, μπορεί να προσφέρει μερικά από τα
θετικά αποτελέσματα της αυξητικής ορμόνης μείον τις δαπάνες και τις σειρές των παρενεργειών. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για τους ανθρώπους που είναι σοβαρά άρρωστοι και οι οποίοι συχνά υποκύπτουν σε καχεξία.
Στην πραγματικότητα, η γλουταμίνη δίνεται συχνά σε ασθενείς με εγκαύματα για την προώθηση της επούλωσης και για να
συμβάλει στην ενίσχυση της ανοσοποιητικής λειτουργίας.

Παράγοντας που διατηρά την πρωτεΐνη
Οι άνθρωποι που εργάζονται τακτικά σε έντονα ρυθμούς και εντάσεις, βρίσκονται σε κίνδυνο φορτίου για το σώμα τους,
καθώς και πιθανής απώλειας μυϊκού ιστού και λίπους.
Ως εκ τούτου, και λόγω της φήμης του ως πρωτεΐνη = διατήρηση παράγοντα, το Glutamine Plus έχει προσελκύσει την
προσοχή από τους λάτρεις της γυμναστικής και των αθλητών, οι οποίοι θέλουν να χάσουν λίπος, αλλά να διατηρήσουν την
μυϊκή μάζα.
.
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