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MOC KOBIETY, 333 G
 

cena: 127,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Dr. Jacob's

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Moc Kobiety 30+ to proszek do sporządzenia koktajlu zawierającego to, co najbardziej potrzebne organizmowi dojrzałej kobiety.
Fitohormony, witaminy i bogactwo substancji z jagód i owoców pozwalają jak najdłużej zachować pełnię kobiecości. Wegetariańskie,
pełnowartościowe, lekkie.

Polecany jest w celu utrzymania dobrego zdrowia, wyglądu i samopoczucia. Pomyślany szczególnie o paniach prowadzących
intensywny tryb życia, dla ciężko pracujących (fizycznie i umysłowo), zestresowanych.

Każda porcja zawiera:

– wyciąg z soi (50 mg fitohormonów zawierających 10% ekstrakt izoflawonów) łagodzi przykre objawy okresu,
– proteinę sojową i izoflawonoidy (niemodyfikowane genetycznie)
– sproszkowane owoce malin, wiśni, żurawiny, jeżyn, jagód, bananów, wiśni acerola, winogron, cytrusów,
– hamujący procesy starzenia ekstrakt z ziemniaka yam i olej z wiesiołka dwuletniego,
– kompleks witamin B wzmacnia przemianę materii i nerwy,
– naturalne witaminy E i C dla odporności, mocnych naczyń i spowolnienia procesów starzenia,
– naturalne witaminy D i K dla mocnych kości,
– organicznie powiązane pierwiastki śladowe: cynk, selen, chrom, mangan dla odporności fizycznej i psychicznej,
– wartościowe substancje z owoców spowalniające procesy starzenia.

Na każdą dawkę zużyto ok. 750 g świeżych malin, czereśni, żurawin, jagód, jeżyn, bananów, aceroli, winogron i cytrusów.

Moc Kobiety zawiera składniki potrzebne:
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– dla serca i mózgu,
– w celu wzmocnienia sił witalnych i libido,
– w okresach wzmożonej aktywności,
– dla spowolnienia procesów starzenia,
– dla prawidłowego przebiegu miesiączki,
– dla kojenia objawów okresu menopauzy.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:

1 płaska miarka (w opakowaniu) zmieszana z sokiem, mlekiem, mlekiem sojowym lub dosypana do płatków zbożowych. Rano lub
wieczorem.

Skład:

mieszanina sproszkowanych owoców (48% maliny, czereśnie, żurawina, banany, jagody, jeżyny, zawiera maltodekstrynę), proteina
sojowa, cukier owocowy, koncentrat soi* (6,5%), węglan magnezu, emulgator: lecytyna sojowa, naturalny aromat malinowy, środek
zakwaszający - kwas jabłkowy, olej z wiesiołka dwuletniego (1,3 % mikro kapsułkowany), inulina, ekstrakt aceroli (1,3 %), kwas L-
askorbinowy, ekstrakt yamu (słodki ziemniak 1 %), glukonian cynku, D-alfa-tokoferol, drożdże mineralne, ekstrakt z pestek winogron (0,4
%), środek przeciw zbrylający krzemionka koloidalna, amid kwasu nikotynowego, ekstrakt z cytrusów (0,13 %), glukonian manganu,
Calcium D-pantotenian, hydrochloryd witaminy B6, hydrochloryd witaminy B1, witamina K1 (z laktozą), witamina B2, kwas foliowy, D-
biotyna, witamina D3, witamina B12.

* niemodyfikowana genetycznie.

Kategoria produktu:

Suplement diety
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