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NOBLE HEALTH DUO SPIRULIN 120 tabletek
 

Cena: 33,59 PLN

Opis słownikowy

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

NOBLE HEALTH DUO SPIRULIN 120 tabletek

 

DUO SPIRULIN:

To luksusowy suplement diety stworzony w oparciu o innowacyjne połączenie najwyższej jakości naturalnych składników aktywnych.

Zawarte w suplemencie naturalne dwa rodzaje alg: spirulina i chlorella oraz witaminy i minerały zapewniają wzmocnienie odporności
organizmu, pomagając utrzymać zdrowie i dobre samopoczucie.

Jedyny na rynku łączący w swoim składzie aż dwa naturalne rodzaje alg pochodzenia morskiego (spirulina) oraz słodkowodnego
(chlorella), dodatkowo wzmocnione witaminami i minerałami.

Specjalnie opracowana formuła gwarantuje deklarowane właściwości przy regularnym i systematycznym stosowaniu.

 

Działanie

Naturalne wzmocnienie odporności

Energia i siła na każdy dzień
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Ochrona i wzmocnienie organizmu. Duo Spirulin to unikalne połączenie alg spiruliny oraz chlorelli z zestawem witamin i minerałów.
Składniki te zapewniają wzmocnienie odporności organizmu, pomagając utrzymać zdrowie i dobre samopoczucie.

Poznaj właściwości składników aktywnych produktu:

Spirulina dodaje sił witalnych i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia, wspomaga pracę układu immunologicznego oraz utrzymanie
właściwego poziomu glukozy we krwi.

Chlorella wspiera układ odpornościowy, dba o zdrowie wątroby oraz dodaje energii.

Witamina C wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz funkcjonowanie układu nerwowego,
odpornościowego, jak również właściwych funkcji psychicznych. 

Witaminy C i E chronią skórę przed niszczącym działaniem wolnych rodników (ochrona przed stresem oksydacyjnym). 

Witamina A wspomaga utrzymanie prawidłowego widzenia oraz funkcjonowania układu odpornościowego.

Witamina D odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu odpornościowego.

Cynk pomaga w prawidłowej syntezie białka, utrzymując w dobrej kondycji i zdrowiu skórę, włosy i paznokcie.

Selen i cynk pomagają zachować zdrowe i lśniące włosy oraz wspomagają prawidłowe działanie układu odpornościowego.

 

 

Sposób użycia

Od 3 do 6 tabletek dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

 

Ważne

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Spożycie zalecanej dziennej porcji produktu zapewnia korzystny efekt dla zdrowia.

 

Skład

1 tabletka: Witamina C13,3 mg; Witamina  E 2 mg; Cynk 1,7 mg; Witamina A 133,3 µg; Selen 9,2 µg; Witamina D 0,83 µg; Spirulina 350
mg; Chlorella 200 mg
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