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AKUNA AkuCLEANCE 480 ml
 

Cena: 110,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 480 ml

Postać płyn

Producent AKUNA HEALTH PRODUCTS INC

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościAkuCleanse jest preparatem wspomagającym oczyszczanie organizmu i pracę wątroby. Wszechobecne zanieczyszczenie
środowiska, stałe wchłanianie szkodliwych substancji i niewłaściwy tryb życia powodują, że organizmy większości z nas są
przeciążone.Chroniczny stan zanieczyszczenia organizmu powoduje szereg dolegliwości odczuwanych w codziennym życiu, a co
gorsza wydatnie zwiększa ryzyko rozwoju wielu groźnych schorzeń. Szczególnie narażona jest wątroba, przez którą „przechodzi”
większość toksyn, które są następnie neutralizowane i wydalane z organizmu.Narażona na kontakt z wieloma potencjalnie
niebezpiecznymi toksynami wątroba może ulegać stopniowej degradacji, aż do pojawienia się widocznych objawów marskości lub
rozwinięcia się nowotworu. Aby temu zapobiegać, należy nie tylko dbać o prawidłową podaż składników odżywczych zawartych w
dobrze zbilansowanej diecie, ale przede wszystkim należy wspomóc organizm w usprawnieniu procesów detoksykacji.AkuCleanse jest
preparatem kilkuskładnikowym, którego poszczególne wyciągi wspomagają inne układy wewnętrzne w pozbywaniu się zbędnych
metabolitów i toksyn. Ekstrakty działają również synergicznie, dzięki czemu AkuCleanse jest niezwykle skuteczny, będąc jednocześnie
całkowicie bezpiecznym suplementem diety do stosowania na co dzień.Zawiera: ekstrakt z nasion ostropestu plamistego: w jego skład
wchodzi sylimaryna – substancja stosowana w leczeniu chorób wątroby, działająca ochronnie i wspomagająca jej regenerację; ekstrakt
z czerwonego buraka: zapobiega stłuszczeniu wątroby i wspomaga ją w eliminacji toksyn, usprawnia działanie nerek; ekstrakt z
pietruszki: działa moczopędnie, pomagając usuwać toksyny i kamienie nerkowe; ekstrakt z mniszka lekarskiego optymalizującego
produkcję żółci; ekstrakt z łopianu: leczy zapalenie pęcherza.Systematyczne stosowanie AkuCleanse zapewnia: poprawę funkcji wątroby;
poprawę pracy nerek i układu moczowego; oczyszczenie skóry i zapobieganie wypadaniu włosów; oczyszczanie całego organizmu;
regulację pracy układu trawiennego; przywrócenie równowagi organizmu i poprawę wchłaniania substancji odżywczych; działanie
antyoksydacyjne które zmniejsza ryzyko rozwinięcia się nowotworów.Zalecane spożycie15 ml dziennie.Nie należy przekraczać porcji
zalecanej do spożycia w ciągu dnia.WażnePRZECIWWSKAZANIA: Nie używać w przypadku uczulenia na jakikolwiek składnik
produktu.Dzieci poniżej 3 roku życia, kobiety w ciąży i karmiące stosowanie powinny skonsultować z lekarzem.SkładnikiAkuCleanse (poj.
480 ml)*: woda, ekstrakt z nasion ostropestu plamistego 0,75 g, ekstrakt z czerwonego buraka, ekstrakt z pietruszki 85 mg, ekstrakt z
mniszka 75 mg, ekstrakt z łopianu 75 mg, naturalna substancja konserwująca (sorbinian potasu), naturalny regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), naturalny nośnik (gliceryna), naturalne substancje zagęszczające (maltodekstryna i guma ksantanowa), naturalna
substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu).*skład dla 15 ml produktuProducentAkuna Polska Sp. z o.o.
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