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Grapina i przeciwutleniacze 90 tabletek
 

cena: 123,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent Nature's Sunshine

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Grapina i przeciwutleniacze to produkt, który powstał w wyniku połączenia najwyższej jakości składników.

Witamina C, kurkuma, rozmaryn oraz wyciąg z pestek czerwonych winogron to składniki kluczowe dla działania produktu.

Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Kurkuma wspiera działanie układu nerwowego, wspiera produkcję, jakość oraz krążenie krwi. Pomaga zachować skuteczność
układu odpornościowego, przyczynia się do dobrego apetytu, pomaga wzmóc apetyt w przypadkach jego utraty. Ma również
właściwości przeciwutleniające.

Rozmaryn przyczynia się do naturalnej obrony organizmu. Wspomaga układ odpornościowy. Przyczynia się do stymulacji
produkcji trawiennych płynów ustrojowych, wspiera wątrobę i drogi żółciowe. Rozmaryn tradycyjnie stosowano w celu
ułatwienia trawienia.

Wyciąg z pestek czerwonych winogron wspiera krążenie żylne, utrzymuje zdrowe naczynia krwionośne i integralność naczyń
włosowatych. To dobrze znane źródło przeciwutleniaczy, naturalna obrona przed wolnymi rodnikami. Utrzymuje zdrowie i
funkcje komórek w normie.

Dawkowanie

1 tabletka 3 razy dziennie w trakcie posiłku.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Składniki

Nośnik (fosforan diwapniowy), substancja wypełniająca (celuloza), brokuł, ekstrakt ze skórek czerwonych winogron, ekstrakt z pestek
czerwonych winogron, witamina C, kapusta głowiasta, marchew, burak czerwony, rozmaryn, pomidor, kurkuma, nośnik (kwasy
tłuszczowe), bioflawonoidy z grejpfruta i pomarańczy, nośnik (kwasy tłuszczowe), hesperydyna, emulgator (sole magnezowe kwasów
tłuszczowych), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), wyciąg z kory sosny.

O producencie: 

Nutre's Sunshine to firma posiadająca w swojej ofercie suplementy diety najwyższej jakości, które nie zawierają sztucznych
wypełniaczy i barwników. Firma oprócz produktów w kapsułkach posiada również suplementy w formie płynnej oraz maści.

Suplementy firmy Nutre's Sunshine są naturalne, ale oprócz tego posiadają wysokie zawartości substancji aktywnych oraz doskonałą
przyswajalność.
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