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FOHOW HAICAO GAI Wapno z morskich alg Chlorella 100
kapsułek
 

Cena: 154,90 PLN

Opis słownikowy

Producent FOHOW

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościFOHOW HAICAO GAI Wapno z morskich alg Chlorella 100 kapsułekFohow Haicao Gai wapń z wodorostów kapsułki
miękkieWapń roślinny, łatwe wchłanianie.Zawiera przetwór z alg morskich (chlorella Chlorophytae) bogaty w wapń.1. Naturalny ekstrakt
z wodorostów zawiera szereg witamin, między innymi: betakaroten, witaminy C, E, z grupy B i inne.2. Zawierają 73 rodzajów minerałów,
co stanowi bardziej zrównoważone odżywianie między innymi: magnez, jod, żelazo, selen, cynk i inne.3. PH = 7, bez stymulacji jelit i
żołądkaWapń Fohow Haicao Gai- wodorosty wapnia kapsułki miękkie - najnowszy produkt wapniowy –wzbogacony w oparciu alginian
wapnia jako głównego surowca i przetwarzany dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii, składa się z czystej naturalnej, wysokiej
zawartości wapnia, jest łatwo wchłanialny.Niedobór wapnia może prowadzić do ponad 160 rodzajów zaburzeń, oto objawy:Dzieci:
Nadmierne pocenie się, biegunka, skurcze, anoreksja, późno uczą się mówić i chodzić, i ząbkować, łatwo łapią przeziębienie,
etc.Młodzież: osłabienie nóg i kurcze, hypodynamia całego ciała, drażliwość, zmęczenie i uzależnienia od konkretnego pokarmu, zepsute
zęby, alergie, częste przeziębienia, etc.Wiek średni: Zmęczenie, kurcze łydek, ból pleców, częste alergie i przeziębienia, itpStarość:
Swędzenie skóry, ból macicy, rozluźnienie zębów, bezsenność, drażliwość i pobudliwość, etc.Przyszła mama: Luzowanie zębów,
miastenię kończyn, zawroty głowy, niedokrwistość i niewystarczająca laktacja.Jak wybrać produkty wapnia?Idealny wapń powinien
spełniać trzy główne warunki:① Zawierać duże ilości, wysokiej jakości czystego wapnia;② Posiadać naturalną zieleń;③ Być łatwo wchłaniany
i wykorzystywany przez organizm ludzki.Dlaczego Haicao Gai Wapno Spirulina Fohow jest wybitny ponad wszystkimi innymi?1. Wyciąg
z wodorostów wysokiej jakości, składa się ze 100% czystej jakości naturalnych składników i jest godny prawdziwej zielonej żywności z
wysokim stopniem bezpieczeństwa i niezawodności;2. Haicao Gai Wapno Spirulina Fohow jest wytwarzany w postaci płynnej wapnia,
który jest łatwo absorbowany przez organizm ludzki. Szybkość wchłaniania może być większa niż 96%, podczas gdy zwykła szybkość
wchłaniania źródła wapnia wynosi tylko 40%.3. Oprócz bardzo obfitej zawartości wapnia, Haicao Gai Wapno Feniks zawiera aż 73
rodzaje minerałów niezbędnych dla ludzkiego ciała, a zatem zapewnia bardziej zrównoważone odżywianie.4. Wartość pH Haicao Gai
Wapno Feniks jest PH7, nie wywołuje żadnej stymulacji jelit, żołądka, i śluzówki.Zastosowanie wyjątkowej technologii przetwarzania
umożliwia uzyskanie całkowicie nowego Calcium Fohow do przywrócenia optymalnego poziomu zawartości wapnia w organizmie. Z
wiekiem proces odtwarzania tkanki kostnej w organizmie człowieka hamuje, w wyniku czego mogą powstać zaburzenia kości -
osteoporoza, która przejawia się w zmniejszeniu masy tkanki kostnej.Przyczyną zaburzenia– może być niska wchłanialność przez
organizm wapnia, co może być dziedziczne lub być spowodowane niedoborem żeńskich hormonów w okresie menopauzy. Osteoporozy
może być spowodowana niedostatecznym dostarczaniem wapnia do organizmu wraz z pożywieniem. Bardzo często odwapnienie kości
pojawia się niezauważalnie i ujawnia na skutek lekkiego przeciążenia czy uderzenia.Najczęściej osteoporoza to "niewidoczna epidemia",
czasami nawet umieszcza się ją w czwartej pozycji w szeregu przyczyn śmiertelności (po sercowo-naczyniowych, schorzeniach
onkologicznych i cukrzycy). Istotną rolę w rozwoju osteoporozy odgrywa współczynnik zależny od wieku. Według statystyk medycznych,
osteoporoza występuje u 30-50% pięćdziesięciolatków (głównie kobiet), a po 75 roku życia połowa mężczyzn i kobiet cierpi na nią. Ale
dziś staje się ona także problemem młodych.Zalecane spożycieZalecana porcja dzienna: do 2 kapsułek 2 razy dziennie podczas
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posiłków. Popić obficie wodą.WażneOryginalne produkty Fohow Feniks - Tradycyjna Medycyna Chińska.Składnikialgi morskie - chlorella
(Chlorophytae), olej rożlinny, żelatyna sojowa.1 kapsułka zawiera 760mg alg, co dostarcza 160mg wapnia.Porcja dzienna (4 kapsułki)
dostarcza 3g alg, w tym 640mg wapnia, co stanowi 80% zalecanego dziennego spożycia.Opakowanie zawiera: 100
kapsułekProducentProducent:FOHOW Health Products Co., Ltd., Chiny245 Long xia road, Dou men district, Zhuhai, Guangdong
provinceImporter:Fohow Polska Sp. z.oo.,ul. Kordiana 20,04-451 Warszawa
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