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LEVANN Odporność 30 kapsułek
 

Cena: 55,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Foods by Ann

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościLEVANN Odporność 30 kapsułekbrakuje Ci odporności i często łapiesz różne infekcje,długo wychodzisz nawet ze zwykłego
przeziębienia,masz powracające problemy górnych dróg oddechowych,żyjesz w ciągłym biegu i nie dosypiasz,czujesz się słabo i
wiecznie Ci zimno,chcesz wesprzeć organizm w okresie jesienno-zimowym.Odporność zaczyna się wewnątrz nas!Levann Immunity,
stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie holistycznie. Jego systematyczna suplementacja
wzmocni nasz organizm od środka. Wyjątkowe, naturalne składniki dobrane zostały tak, by pomagały ochronić nas przed infekcjami.
Poznaj ich działanie:LAKTOFERYNA - Wywiera aktywność antagonistyczną względem szerokiego zakresu mikroorganizmów – bakterii,
wirusów, grzybów. Poprawia przyswajalność żelaza w naszym organizmie. Dodatkowo stymuluje namnażanie korzystnych bakterii
jelitowych.CYNK - Jego niedobór jest jedną z przyczyn osłabionej odporności. Wpływa na obniżenie poziomu cytokin
prozapalnych.CZARNY BEZ - to jedna z najstarszych roślin leczniczych. Dzięki całemu spektrum flawonoidów, wykazuje działanie
przeciwzapalne, antyoksydacyjne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe.WITAMINA D - jest ona jednym z najważniejszych witamin
niezbędnych do utrzymania immunologicznej homeostazy. Bardzo często okazuje się, że większość z nas ma zbyt niski poziom
witaminy D. To wpływa na obniżenie odporności i gorsze samopoczucie.ALLICYNA - To związek bioaktywny powstający z obecnej w
m.in. cebuli, czosnku, porze czy rzodkwi alliny. Ma właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze oraz przeciwzapalne. Jej suplementacja w
trakcie trwającej infekcji może znacznie skrócić jej trwanie!ŻEŃ-SZEŃ – występujące w nim ginsenozydy wpływają korzystnie na
naturalną odporność organizmu, wykazując działanie immunostymulujące oraz zwiększając odporność organizmu na zakażenia
bakteryjne oraz wirusowe.BETA-GLUKANY – to związki pochodzenia naturalnego, które znajdują się m.in. w ścianach komórek
grzybów i drożdży. Z jednej strony wzmacniają one reakcję immunologiczną organizmu, z drugiej zaś zmniejszają reakcje zapalne,
poprzez nasilenie procesów przeciwzapalnych.WITAMINA C – wszystkim znana! Jest jednym z najważniejszych naturalnych
antyoksydantów. Wspomaga też namnażanie się komórek układu odpornościowego.Zalecane spożycie1 kapsułka rano po
posiłkuWażnePreparat jest przeznaczony dla osób dorosłychSkładnikiZawartość w 1 kapsułceWitamina D:50 µg - 2000 IU (1000%
RWS)Witamina C:80 mg (100% RWS)Cynk:10 mg (100% RWS)Laktoferyna:100 mgEkstrakt z czarnego bzu,:200 mgw tym antocyjany:50
mgEkstrakt z czosnku,:100 mgw tym allicyna:2 mgEkstrakt z drożdży Saccharomyces cerevisiae, :100 mgw tym beta-glukan:25
mgEkstrakt z żeń-szenia,:50 mgw tym ginsenozydy:3,5 mgProducentfoodsbyann
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