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DOCTOR LIFE CANDIDA SUPPORT SPECIAL 120 kapsułek
 

Cena: 70,99 PLN

Opis słownikowy

Producent DOCTOR LIFE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisDOCTOR LIFE CANDIDA SUPPORT SPECIAL 120 kapsułekCandida Support Special to unikalna formuła specjalnie dobranych
składników, które zostały opracowane w celu wspomagania regeneracji i przywróceniu zdrowego środowiska jelit, które walczą z
pasożytami, w szczególności z popularnymi grzybami z rodziny Candida.Kwas kaprylowy wpływa na zmniejszenie kolonii
chorobotwórczych grzybów w organizmie m.in. Candida, powoduje uszkodzenia ich struktury komórkowej i w konsekwencji
wyniszczenie. Kwas kaprylowy to bardzo ważna substancja wspierająca leczenie przeciwgrzybicze, o udokumentowanym badaniami
działaniu i dodatkowych właściwościach przeciwbakteryjnych. Kwas kaprylowy przywraca równowagę flory bakteryjnej w jelitach
przyczyniając się do prawidłowego funkcjonowania organizmu i powstrzymując zakażenia grzybicze.Kora wewnętrzna drzewa Lapacho
(Pau d’Arco) zawarty w Candida Support Special nazywany jest złotem Inków. Pau d’Arco wykazuje działanie antybiotyczne i
przeciwwirusowe. Może być dzięki temu stosowany profilaktycznie w okresie wzmożonych przeziębień i grypy. Obniżona odporność jest
przyczyną nadkażeń grzybiczych. Pau d’Arco ma działanie przeciwzapalne i wspierające działanie układu odpornościowego.Formuła
wzbogacona jest o czosnek, znany ze swoich właściwości antyseptycznych wspomagających odporność i lukrecję, która neutralizuje
zakażenia dwunastnicy oraz jelit i działa przeciwbakteryjnie. Ekstrakt z nasion grapefruita zawiera między innymi bioflawonoidy,
glikozydy i witaminę C. Ekstrakt z nasion grapefruita skutecznie zwalcza prawie 800 rodzajów wirusów, grzyby (ponad 100 gatunków) i
inne pasożyty. Wyciąg z pestek grapefruita stosowany jest odkażająco jako substancja naturalna nie wywołująca skutków
ubocznych.Drzewo herbaciane i jego olejki, to kolejna substancja wykazująca potężne działanie antyseptyczne i wzmacniająca formułę
Candida Support w walce z grzybicą. Oprócz właściwości przeciwgrzybiczych, przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych drzewo
herbaciane działa przeciwzapalnie i regeneruje uszkodzone tkanki ciała.Koper włoski zawiera wiele przeciwutleniaczy i dużą zawartość
witaminy C, które wspomagają układ odpornościowy i neutralizują wolne rodniki naprawiając powstałe w organizmie uszkodzenia.
Ponadto roślina ma właściwości przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, dlatego jest uzupełnieniem powyższej formulacji Candida
Support w działaniu przeciwgrzybiczym.Sposób użycia3 kapsułki dziennie z posiłkiem lub szklanką wody.Składkwas kaprylowy (z palmy
kokosowej); kora Pau D’Arco (Tabebula impetignosa); Ekstrakt z nasion grapefruita (Citrus paradisi); Koncentrat bulwy czosnku (Allium
sativum) zawierający (10,000 mcg/g Allicyny); Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra); Nasiona kopru włoskiego (Foeniculum vulgare);
Drzewo herbaciane (Melaleuca Alternifolias); substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych); substancja
wiążąca (glicerol); otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza).
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