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Air 7 vitamina plamanilor pentru
fumatori 30 cps

Substantele active din compoziţia produsului sunt
potriviţi pentru profilaxia simptomelor la fumători,
ajută mecanismele auto-imune care protejează
plămânii împotriva afectelor nocive a fumul de
ţigară. Efectele nocive ale fumatului asupra
organismului sunt multiple atât la nivelul aparatului
respirator cât şi la nivelul altor aparate şi sisteme. Se
pare ca fiecare tigara fumata scurteaza viata cu 7
minute. Tigarile dau dependenta, afecteaza sistemul
nervos, arterele, aparatul respirator si circulator.
Majoritatea asociaza efectele nocive ale fumatului cu
cancerul pulmonar, fara a se gandi si la alte forme de

cancer, respectiv cancer laringian, de vezica urinara, de buze sau gastric.  

Vitamina D3 - cunoscută şi sub denumirea de calciferol, vitamina D este un nutrient solubil in
grăsimi, unul din cei 24 de micronutrienţi esenţiali pentru buna funcţionare a organismului.
Vitamina D nu intră doar în structura sistemului osos, ci în dezvolarea normală a fiecărui muşchi, iar
aici, ne referim inclusiv la muşchii respiratori. Şi vasele de sânge sunt, de asemenea, structuri
similare, susţinute de această substanță. Vitamina D stimulează activitatea sistemului imunitar şi
este una dintre numeroasele substanţe nutritive de care organismul are nevoie pentru a rămâne
sănătos. Poate avea un rol important şi în menţinerea funcţiei musculare şi în întărirea sistemului
imunitar, susţin experţii de la Cleveland Clinic. Cercetătorii de la Universitatea Boston au descoperit
că pacienții cu Covid-19 care au o cantitate suficientă de vitamina D în organism au cu până la 52%
mai mari șanse de a scăpa cu viață, în cazul în care ajung la forme severe de boală. Potrivit studiului,
vitamina D joacă un rol crucial în sistemul imunitar și poate combate inflamația.
Vitamina C - este unul dintre cei mai cunoscuţi micronutrienţi, este „un bun antioxidant”. Una dintre
cele mai studiate molecule pentru rolul ei în imunitatea celulară, vitamina C era propusă ca
tratament al infecțiilor respiratorii încă din 1930, la scurtă vreme după ce a fost izolată. Nu este clar
în ce măsură poate preveni infecțiile respiratorii, dar studiile au arătat că vitamina C scurtează
durata lor datorită proprietăților antiinflamatoare. O cercetare care a inclus 11.000 de persoane a
demonstrat că administrarea a 1.000-2.000 mg de vitamina C pe zi reduce durata răcelilor cu 8% la
adulți și cu 14% la copii. Medicii au propus administrarea chiar din timpul infectiilor virale, in scop
profilactic, de prevenire a infectiilor, este un bun adjuvant în tratarea infecției. Contribuie la
funcţionarea optimă a sistemului imunitar benefic pentru funcţionarea normala a plămânilor şi a
căilor repiratorii, ajută la reducerea stării de oboseală, este cel mai recomandat pe perioada
virozelor repiratorii.
Boswellia Serata - este rășina prețioasă a arborelui Boswellia serrata, originar din India Beneficiile
tămâii Boswellia sunt date de substanțele care se găsesc în compoziția acesteia. Cele mai valoroase
substanțe active din compoziția tămâii sunt acizii boswellici, care au proprietăți antiinflamatoare.
Acești acizi inhibă capacitatea unei enzime de a activa leucotrinele implicate în reacțiile inflamatorii.
Extractul de boswellia este folosit de secole pentru a trata problemele respiratorii si infectiile
sinusurilor, ajutand oamenii sa respire mai bine si sa depaseasca alte simptome, cum ar fi tusea si
durerile in gat. Studiile au aratat, de asemenea, ca extractul de boswellia poate ajuta la tratarea
astmului si in tratamentul alergiilor, ajuta la eliminarea mucusului din plamani si are efecte
antiinflamatoare asupra sistemului respirator si cailor respiratorii.
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Cordyceps – este cel mai căutat supliment nutritiv în rândul sportivilor de elită, are efecte benefice
care contribuie la buna funcționare a căilor respiratorii. Extractul din specia fungică alpină
Cordyceps sinensis conține toți aminoacizii esențiali și, printre altele, îmbunătățește producția de
adenozin-trifosfat (ATP), care este cea mai importantă sursă de energie pentru celulele noastre.
Măreşte eliberarea de energie la nivel celular, măreşte gradul de utilizare al Oxigenului la nivel
celular, măreşte circulaţia Sanguina, întăreşte Sistemul Imunitar cu efect anti-cancerigen şi anti-
tumoral. Cordyceps actionează în organism la nivele multiple, de la acţiuni benefice pentru funcţia
hepatică şi sistemul nervos până la efecte energizante, imunostimulatoare, imbunătăţirea capacităţii
de utilizare a oxigenului în celule precum şi îmbunătăţirea circulaţiei sanguine. Măreşte capacitatea
organismului de oxigenare a sangelui, măreşte rezistenta fizica, mareste capacitatea de muncă,
capacitatea functională şi nivelurile energetice ale organismului; Imbunătăţeşte funcţiile ficatului,
rinichilor, plămânilor; Reglează numarul trombocitelor în sânge.
Coenzima Q10 - este o substanţă liposolubilă care se găseşte în mod normal în toate celulele
organismului, în mod special în celulele cu activitate foarte intensă: inima, plămîni, ficat, creier.
Coenzima Q10 este implicată în procesele producătoare de energie şi în stocarea şi transportul
energiei în celule, fiind supranumită şi “scânteia vieţii”. Astfel, ea devine indispensabilă desfăşurării
normale a proceselor biologice şi biochimice. Coenzima Q10 este o substanţă asemănătoare
vitaminelor, în special vitaminei E.
Mod de administrare: Administrare orală. Doza zilnica recomandată pentru adulti este de 1(una)
tableta pe zi, după masa principala. A nu se depăşi doza zilnica de 1 capsulă pe fara recomandarea
medicului.
Interacţiuni: Teoretic, nu există posibilitatea apariţiei de interacţiuni

Ambalare: 30 de tablete/ doza pentru 30 de zile

Greutate netă: 26,10 g/cutia cu 30 tablete.
Proprietăți senzoriale: Tableta de culoare maronie, pulbere de culoare gălbui maroniu, acră,
inodoră. 


