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Ury 120 kapsułek
 

cena: 99,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Nature's Sunshine

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Ury to doskonały produkt bogaty w witaminy i minerały. W jego składzie znajdują się witaminy C, B1, B2, D oraz sproszkowane zioła i
minerały takie jak magnez, czy potas. Kluczowe w składzie produktu są zioła.

Zawarty w produkcie berberys zwyczajny wzmacnia wydzielanie gruczołów trawiennych oraz poprawia apetyt.

Prawoślaz lekarski ma działanie antybakteryjne oraz jest kojący dla jamy ustnej i gardła.

Skrzyp polny wzmacnia ściany naczyń i może przyczynić się do remineralizacji ciała.

 Korzeń mniszka lekarskiego przyczynia się do dobrobytu przewodu pokarmowego przez swoje działanie prebiotyczne oraz wspomaga
fizjologiczną równowagę pH w żołądku.

Foliany pomagają w prawidłowej produkcji krwi oraz prawidłowej syntezie aminokwasów.

Kwiat chmielu zawarty w produkcie pomaga kobietom radzić sobie z objawami związanymi z menopauzą, takimi jak uderzenia gorąca,
pocenie się, niepokój i drażliwość.

Liść brzozy korzystnie wpływa i wspomaga procesy trawienia i detoksykacji organizmu.

Owoc cytryńca chińskiego jest przydatny do utrzymania fizjologicznych funkcji oczyszczających.

Dawkowanie

1 kapsułka 3 razy dziennie.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Składniki

owoce żurawiny, otoczka kapsułki (żelatyna), substancja wypełniająca (celuloza), magnez, ziele pietruszki, znamiona słupków kukurydzy,
korzenie i kłącza mahonii pospolitej, korzeń hortensji krzaczastej, cytrynian potasu, korzeń prawoślazu lekarskiego, korzeń mniszka
lekarskiego, korzeń dzięgiela chińskiego, kwiaty chmielu zwyczajnego, pędy i strobile skrzypu polnego, owoc cytryńca chińskiego,
witamina C, bioflawonoidy z grejpfruta, wyciąg z liści bukko, emulgator (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), substancja
przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), kwas pantotenowy, niacynamid, ryboflawina, tiamina, kwas foliowy, witamina D.

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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