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LIFE LIGHT BLAU GRUENE ALGE niebiesko-zielona alga 120
tabletek
 

Cena: 129,90 PLN

Opis słownikowy

Producent LIFE LIGHT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościLONG LIFE BLAU GRUENE ALGE niebiesko-zielona alga 120 tabletekSłodkowodne mikroalgi AFA (Aphanizomenon
flosaquae) pochodzące z czystych wód jeziora Klamath w stanie Oregon (USA)Najwyższej jakości Niebiesko-zielone mikroalgiMikroalgi
AFAzyskały ogromną popularność i stanowią dziko rosnące pożywienie o olbrzymiej różnorodności fitoskładników, które pozytywnie
wpływają na organizm człowieka.niebiesko zielona alga (120 tabletek) - alga life - alga afaAFA zawiera około 65% łatwo przyswajalnego
białkaNiemal całkowicie wolne od jodu mikroalgi AFA z organicznie związanym chlorofilem - idealne w codziennej diecieAFAma w swym
składzie wszystkie osiem niezbędnych (egzogennych) aminokwasów i dziesięć aminokwasów endogennych oraz dużą ilość chlorofilu,
beta-karotenu, witaminy B12, ponadto liczne witaminy i pierwiastki śladowe.Niezbędne aminokwasyProdukt zawiera najwyższej jakości
dziko rosnące mikroalgi pochodzące z czystych wód jeziora Klamath w stanie Oregon (USA).Niebiesko-zielone algi z gatunku
Aphanizomenon flos-aquae to mikroalgi żyjące w olbrzymim zbiorniku wodnym zwanym jeziorem Klamath, które pozostaje nietknięte
przez działalność przemysłową i wolne od zanieczyszczeń. Algi AFA zyskały ogromną popularność i stanowią dziko rosnące pożywienie
o olbrzymiej różnorodności fitoskładników, które wpływają pozytywnie na organizm człowieka.Mikroalga AFA zawiera około 65 % łatwo
przyswajalnego białka mającego w swym składzie wszystkie osiem niezbędnych (egzogennych) aminokwasów i dziesięć aminokwasów
endogennych oraz dużą ilość chlorofilu, beta-karotenu, witaminy B12, ponadto liczne witaminy i pierwiastki śladowe.Niebiesko-zielone,
niemal całkowicie wolne od jodu mikroalgi słodkowodne (Aphanizomenon flos-aquae) z organicznie związanym chlorofilem. Idealne w
codziennej diecie. Zalecane jest stosowanie przez długi czas.Zalecane spożycieSsać 6 tabletek dziennie lub połykać popijając dużą
ilością wody. Pić dużo wody w ciągu dnia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Produkt nie może być
stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników.WażnePrzechowywanie:Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.
Chronić przed światłem i wilgocią.Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.Pamiętaj
że:Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana i zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia.Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytuty (zamienniki) zróżnicowanej diety.Składnikimikroalgi AFA (Aphanizomenon flosaquae) 70%, substancja przeciwzbrylająca:
celuloza mikrokrystaliczna.Składniki 6 tabletek %RWS1)mikroalgi AFA 1020 mg1)%RWS - Referencyjna wartość spożycia dla
przeciętnejProducentWyprodukowany w NiemczechDystrybutor:Long Life FoundationIgnacego Daszyńskiego 45C69-200 Sulęcin
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