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MINERAŁY SCHINDELE'S, 400 G
 

cena: 119,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 0,4 kg

Producent Robert Schindele GesmbH

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

DOSTĘPNOŚĆ: OD RĘKI. SZYBKA WYSYŁKA. ZAPRASZAMY

PREPARAT POSIADA GWARANCJĘ ORYGINALNOŚCI

MINERAŁY SCHINDELE'S to preparat zawierający mieszankę naturalnych minerałów bez dodatku jakiejkolwiek substancji sztucznej.

Minerały Schindele's 400 g przy dobowej dawce 6 g wystarczą na ponad 60 dni co wynosi jedyne 1,65 zł/dzień

To zmielona skała wulkaniczna z Dolnej Austrii bogata m.in w tlenki krzemu, potasu, żelaza, wapnia, magnezu, glinu, fosforu i wiele
innych mikroelementów i pierwiastków śladowych, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Minerały Schindele's zalecane są młodym rozwijającym się osobom, chorym, słabym i w okresie rekonwalescencji np. po chemioterapii,
pracującym intensywnie umysłowo, odczuwającym chroniczne zmęczenie, chorym na cukrzycę typu I, II, dla osób z problemami kostno-
stawowymi, artretyzmem, osteoporozą , menopauzą, dla osób z dolegliwościami żołądkowymi, cierpiącym na nadciśnienie tętnicze, z
problemami krążenia, z depresją, schizofrenią, osobom starszym, których organizm jest pozbawiony pierwiastków mineralnych oraz
wszystkim tym, którym zależy na zdrowiu i wyglądzie, ponieważ minerały mają wpływ na cerę usuwając zmarszczki.

DZIAŁANIE:

są dobrze wchłanialne przez organizm
uzupełniają niedobór mikroelementów w organizmie
działa wspomagająco na kondycję fizyczną jak i psychiczną
korzystnie wpływają na stan kości, zębów, włosów i paznokci

STOSOWANIE:
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Preparat należy stosować codziennie jedną, dwie łyżeczki minerałów wymieszanych z napojem.

Minerały Schindele's

w pełni naturalny zestaw minerałów do codziennego spożycia,
znakomicie uzupełniają niedobór mikroelementów w organizmie,
działają korzystnie na perystaltykę jelit,
oczyszczają organizm z toksyn,
korzystnie wpływają na stan skóry, kości, zębów, włosów i paznokci,
poprawiają zarówno kondycję fizyczną jak i psychiczną,
są znakomitym uzupełnieniem w czasie rozmaitych kuracji.

Składniki:
Zawartość w 100g:
Kwas krzemowy - 67060 mg
Krzem - 203 mg
Tlenek magnezu - 126 mg
Żelazo - 499 mg
Tlenek wapnia - 167 mg
Potas - 134 mg
Mangan - 14,4 mg
Cynk - 1,7 mg
Chrom - 570 mcg
Miedź - 700 mcg
Molibden 100 mcg
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