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NaturDay OptiLiposomal Chlorofil 150g
 

cena: 139,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent NaturDay

Wysyłka 1-3 dni

Opis produktu
 

 OptiLiposomal Chlorofil
Produkt stanowi formułę, której składniki przyspieszają metabolizm, hamują łaknienie, ograniczają masę ciała; wspierają utrzymanie
prawidłowego poziomu hemoglobiny; wspierają utrzymanie równowagi hormonalnej i aktywność tarczycy; pomagają utrzymać
prawidłowe funkcje poznawcze; pomagają zachować zdrową nawilżoną skórę; pobudzają, wzmacniają, wspierają odporność przeciwko
psychicznemu i fizycznemu zmęczeniu.

Lucerna pomaga utrzymać dobre relacje seksualne kobiet. Przyspiesza metabolizm, hamuje łaknienie, ogranicza masę ciała.

Chlorofil przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu hemoglobiny, co ma istotne znaczenie dla pracy serca, tkanki mięśniowej
i nerwowej.

Zielony owies wspiera utrzymanie równowagi hormonalnej, wspiera czynność tarczycy, wytwarzanie hormonów tarczycy, przyśpiesza
metabolizm energetyczny. Wspiera trawienie i proces odtruwania organizmu. Wspiera zdrowie układu moczowo płciowego u kobiet.
Pobudza, wzmacnia, wspiera odporność przeciwko psychicznemu i fizycznemu zmęczeniu. Wpływa korzystnie na trawienie i proces
odtruwania organizmu.

Jod pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, prawidłowego metabolizmu energetycznego; funkcjonowaniu układu
nerwowego; zachowaniu zdrowej skóry; prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.

Fosfolipidy są wykorzystywane w zewnętrznej powłoce liposomów - form strukturalnych o kulistym kształcie i dwuwarstwowych
ścianach. Liposomy stosowane są jako nośniki substancji czynnych (tutaj ekstraktów roślinnych). Liposomy wykazują liczne zalety w
zastosowaniu doustnym – biokompatybilność, niską toksyczność, słabą immunogenność, polepszoną rozpuszczalność substancji
czynnej, kontrolowaną dystrybucję i przedłużone uwalnianie.
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Zawartość składników czynnych w porcji dziennej produktu 5 g

Fosfolipidy z fosfatydylocholin nasion słonecznika 2,4 g

Chlorofil 1,0 g

Zielony owies ekstrakt 0,97 g

Lucerna ekstrakt 0,6 g

Morszczyn ekstrakt w tym jod 150 µg – 100% RWS 0,03 g

(RWS – referencyjna wartość spożycia)

Składniki:

fosfolipidy z fosfatydylocholin nasion słonecznika (Helianthus annum Semen);

chlorofil z liścia szpinaku (Spinacia oleracea) proszek;

ziele owsa (Avena sativa Herba) ekstrakt DER 1,6:1;

ziele lucerny (Medicago sativa Herba) ekstrakt DER 4:1;

plecha morszczynu (Fucus vesiculosus Thallus) ekstrakt 0,5% jodu.

Zalecane przyjmowanie:
5 g (1 łyżeczka do herbaty) dziennie, popijać wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety oraz nie zastąpi zdrowego trybu życia.

Przeciwwskazania: 
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nadwrażliwość na ze składniki produktu. Nie stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących.

Przechowywanie: 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu nienasłonecznionym, niedostępnym dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

NaturDay S.A.
41-500 Chorzów,
ul. Juliana Grządziela 24

Gwarancja Jakości. Sprawdzona Marka - NaturDay

Produkty NaturDay to 100% naturalnych ekstraktów roślinnych bez jakichkolwiek wypełniaczy - to podstawowa wartość, jaką fitoterapia
postawiła sobie na drodze do budowania najlepszych produktów dla zdrowia Natur Day. Najwyższej jakości syropy naturalne i kapsułki
kompozycji ekstraktów roślinnych. Czystość farmaceutyczna. GMP. HACCP.
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