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DORSIM REISHI z witaminą D 60 kapsułek
 

Cena: 53,99 PLN

Opis słownikowy

Producent DORSIM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisReishi znajduje się na pierwszym miejscu na liście 120 najskuteczniejszych roślin o działaniu leczniczym. Reishi jest nazywany
grzybkiem „nieśmiertelności i długowieczności”. Znany był od tysiącleci, jednak dopiero badania kliniczne zakończone w roku 2004
potwierdziły naukowo prawdziwość tej teorii. Jako bardzo silny „antyutleniacz” ekstrakt Reishi znacznie zapobiega starzeniu się
organizmu ludzkiego.Grzyb Reishi (pol. lakownica lśniąca ), jest jednym ze skarbów tradycyjnej medycyny. Chińczycy, którzy przodują w
badaniach nad tym grzybem, wymieniają m.in. jego właściwości przeciwzapalne, przeciwrakowe, nasercowe, chroniące wątrobę i
obniżające poziom cholesterolu we krwi. Ten cudowny grzyb wytwarza także substancje obniżające ciśnienie, pobudzające układ
odpornościowy czy przywracające aktywność nerwowo-mięśniową.Według badań aż 90% Polaków ma niedobór WITAMINY D, przy
czym u 60% jest to ciężki niedobór.Witamina D3 jest nazywana „witaminą życia” ponieważ wpływa pozytywnie na szereg czynności
narządów ważnych dla zdrowia.Mówiąc o wzmacnianiu odporności, warto uwzględnić naturalne produkty, które według badań
naukowych znacząco poprawiają jego działanie, jednocześnie (jak na naturę przystało), nie przynoszą negatywnych skutków.CO
WYRÓŻNIA REISHI FIRMY DORSIM?POŁĄCZENIE REISHI Z WITAMINĄ DSystematycznie stosowane Reishi z wit. D, nie tylko poprawia
ogólną kondycję i wytrzymałość ciała, ale usprawnia też regenerację organizmu i pozwala znacznie szybciej odzyskać siły po przebytej
chorobie.KORZYŚCI/WŁAŚCIWOŚCIpomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (lub wzmacnia siły
odpornościowe organizmu)pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu fosforupomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu wapnia we krwipomaga w utrzymaniu zdrowych kości i mięśnipomaga w„syndromie chronicznego zmęczenia”pomaga w
problemach ze snemKOMPLEMENTARNE DZIAŁANIEGrzybki Reishi posiadają wiele bioaktywnych składników o silnym działaniu
immunostymulującym i immunomodelującym, dzięki czemu wykazują one wyjątkowo silne właściwości antybakteryjne, antywirusowe i
antynowotworowe.MAKSYMALNA SKUTECZNOŚĆWszelkie substancje użyte w REISHI z wit.D3 firmy Dorsim mają najlepsze, aktywne
biologicznie formy i odpowiednio duże, bezpieczne ilości.AUTORSKA RECEPTURASkład Reishi z wit. D3 opracowaliśmy z udziałem
doświadczonych specjalistów żywienia. Dzięki ich wiedzy i pasji powstały suplementy, które spełnią oczekiwania najbardziej
wymagających kobiet i mężczyzn.Sposób użycia1 kapsułka 2 razy dziennie, popić 240 ml płynuSkładsproszkowane Reishi, witamina
D3zawartość 60 kapsułek
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