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Oligo Elite, 30 kapsułek
 

cena: 119,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki

Producent Amino Up Co., Ltd., Japonia

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie Antyoksydacja organizmu, na zdrową skórę,
Odbarwienia skóry

Opis produktu
 

O produkcie Oligo Elite:

Oligo Elite® to japoński, oryginalny preparate, oparty na unikalnej formule krótkołańcuchowych polifenoli (monomerów, dimerów i
trimerów flawanoli) pozyskanych z owoców liczi (85%) i zielonej herbaty (15%). 

Polifenole o niskiej masie cząsteczkowej zawarte w Oligo-Elite® warunkują 5x lepszą wchłanialność w przewodzie pokarmowym, a
zarazem warunkują wielokrotnie silniejsze działanie na organizm.

Japoński suplement diety poprawia elastyczność skóry, redukuje zmarszczki i przebarwienia. Ekstrakt polifenoli z owoców liczi i ekstrakt
z zielonej herbaty pozytywnie wpływa też na krążenie krwi, ogólny wygląd skóry czy też na redukcję otyłości brzusznej.

Badania naukowe:

Efekty jego działania potwierdzone zostały badaniami naukowymi na prestiżowych ośrodkach naukowych na świecie: Harvard Medical
School, Columbia University in the City of New York, Yale University School of Medicine, Korea University

Działanie:

Stwierdzone i potwierdzone działanie w badaniach naukowych:

Antyoksydacja organizmu
Redukcja otyłości brzusznej (tzw. tkanki visceralnej)
Poprawa elastyczności skóry, redukcja zmarszczek i przebarwień
Przedłużenie tzw. długu tlenowego, przyspieszenie regeneracji po wysiłku fizycznym
Poprawa krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym

Składniki:
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Polifenole o niskiej masie cząsteczkowej pozyskane z: ekstrakt liczi i z zielonej herbaty, dekstryna, stearynian wapnia, HPMC

Stosowanie:

2 razy dziennie: 1 kapsułka pomiędzy posiłkami rano i wieczorem

Producent:

Amino Up Co., Ltd., Japonia

Podmiot odpowiedzialny:

Kogen Sp z o.o., Polska
ul. Dekabrystów 82
42-200 Częstochowa

Dodatkowe informacje:

Suplement diety Oligo Elite nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej
dziennej porcji.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacja alergiczna:

Nie należy stosować preparatu Oligo Elite w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Profil producenta Amino Up: 

Jesteśmy firmą, która stara się tworzyć produkty, które dzięki sile natury wywołują uśmiech na świecie i pomagają ludziom prowadzić
szczęśliwe, zdrowe życie.

Amino Up pochodzi z aminopuryny, cytokiny, która stymuluje wzrost roślin. Pierwszy opracowany przez nas produkt, Super Amino Up,
jest regulatorem wzrostu roślin, a nasza nazwa pochodzi od obu.

Nasza misja: wywołać uśmiech na świecie dzięki sile natury.

Amino Up jest zobowiązana do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
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