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FOHOW SANBAO ORAL LIQUID Eliksir Trzy Klejnoty Feniks 4
flakony x 30 ml
 

Cena: 198,00 PLN

Opis słownikowy

Producent FOHOW

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościFOHOW SANBAO ORAL LIQUID Eliksir Trzy Klejnoty Feniks 4 flakony x 30 mlWłaściwości:Ganoderma lucidum (Lakownica
lśniąca, Linchzhi, Reishi):1. Wpływa na poprawę odporności organizmu, poprawia funkcję systemu immunologicznego organizmu,
utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu LDL we krwi oraz na zdrowie układu krążenia.2. Przyczynia się do naturalnych
obronności immunologicznej.3. Grzyby Reishi (wyciągi z grzybów Reishi) - mogą wspomóc system immunologiczny.4. Pomaga
zmniejszyć poziom cholesterolu.5. Przyczynia się do utrzymywania prawidłowej funkcji krążenia. (Za:EFSA)Shiitake (Twardziak jadalny,
Lentilula edodes):1. Shiitake stanowi bogate źródło wielu witamin i pierwiastków. Dostarcza również niezbędnych aminokwasów oraz
wielu związków bioaktywnych. Świeże owocniki tego grzyba zawierają 88–92% wody, białko, tłuszcze, cukry oraz witaminy i związki
mineralne, natomiast suszone są szczególnie bogate w węglowodany i białko.2. Owocniki L. edodes są dobrym źródłem witamin,
głównie z grupy witamin B (B1, B2, B12). Szczególnie wysoka jest w nich zawartość niacyny, kwasu foliowego oraz ryboflawiny
(witamina B2), której ilość jest większa niż w warzywach. Zawierają także witaminę C.3. Podobnie jak inne grzyby, ma dużą zdolność do
kumulowania różnych pierwiastków. W porównaniu z innymi grzybami twardziak jadalny charakteryzuje się bardzo dużą zawartością
wapnia, oraz w znaczących ilościach zawiera potas, magnez, sód, cynk i fosfor.Zalecane spożycieSposób suplementacji:Preparaty w
postaci płynnej najlepiej spożywać w godzinach rannych (od 6 do 9 godz.) od razu po przebudzeniu. Przed spożyciem zaleca się
przepłukać usta, oczyścić język z nalotu i wypić pól szklanki cieplej wody. Otwarty flakon należy przechowywać w ciemnym i chłodnym
miejscu. Śniadanie można zjeść po upływie około pól godziny. W przypadku jednoczesnego zażywania kilku preparatów zawierających
Cordiceps, pozostałe można przyjmować przed obiadem i kolacją.Zalecane porcje dzienne preparatu: do 15 mililitrów dwa razy dziennie,
wieczorem i rano.WażnePrzechowywanie: Po otwarciu ampułkę przechowywać w lodówce.SkładnikiPodstawowe składniki:wyciąg z
maczużnika chińskiego (Cordyceps sinensis)- 80%,wyciąg z lakownicy lśniącej (Ganoderma lucidum, Reishi) 8%, wyciąg z twardziaka
jadalnego (Lentinula edodes, Shiitake)8%, miód himalajski.Przy produkcji Eliksiru Fohow Sanbao zostały zastosowane zaawansowane
metody rozdrabniania komórki i ekstrahowania: wielofunkcyjne ekstrahowanie w niskich temperaturach, rozdzielenie składników przy
pomocy wysokosprawnej chromatografii kolumnowej i zatężanie próżniowe. Przy produkcji tego preparatu znalazła również
zastosowanie teoria projektowania molekularnego, umożliwiająca uzyskanie optymalnej wzajemnej rozpuszczalności różnych
biologicznie aktywnych składników, dobór energii związków chemicznych, wzajemnego uzupełniania struktur przestrzeni molekularnej w
celu osiągnięcia jeszcze lepszej przyswajalności produktu przez organizm.Zawartość składników w porcji dziennej (5 ml) 30 mlWyciąg z
maczużnika chińskiego (Cordyceps Sinensis) 24 mlWyciąg z lakownicy lśniącej (Ganoderma lucidum, Reishi) 3,6 ml

Wyciąg z twardziaka jadalnego (Lentinula edodes, Shiitake) 0,6 mlMrówki Górskie Roger - Fohow Sanbao Trzy KlejnotyProfilaktyczne
stosowanie: "Eliksir Feniks" Trzy Klejnoty Fohow Sanbao Oral Liquid zaleca się w takich samych porcjach i cyklach, jak "Eliksir Feniks".Dla
dzieci prewencyjnie zwykle poleca się "Eliksir Feniks".

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie używać jako substytut zróżnicowanej diety. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci.ProducentOryginalne produkty Fohow Feniks - Tradycyjna Medycyna Chińska.Producent: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
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