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NUTRILITE CZOSNEK 120 tabletek Opakowanie na 2
miesiące stosowania
 

Cena: 86,67 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120

Postać tabletek

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościNUTRILITE Czosnek to suplement diety zawierający sproszkowany czosnek. Czosnek ma korzystny wpływ na układ
odpornościowy, zapewniając ochronę przed stresem. Pozwala utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu, co sprzyja utrzymaniu
zdrowia mięśnia sercowego.Czosnek NUTRILITE to produkt pozwalający czerpać korzyści płynące ze stosowania czosnku bez obawy o
nieprzyjemny zapach. Jest to możliwe dzięki połączeniu czosnku z miętą pieprzową. Obydwa składniki uprawiane są na farmie
NUTRILITE w Trout Lake.Zalecane spożycieOsoby chcące korzystać z dobroczynnych właściwości czosnku, bez obawy o jego
charakterystyczny zapach.Zalecane spożyciePrzyjmować 2 tabletki dziennie, najlepiej podczas posiłku, popić wodą lub innym
płynem.Dodatkowe radyPrzechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Preparat nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce. Przechowywać w
chłodnym i suchym miejscu.Równie ważne jest przestrzeganie zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb
życia.WażneCzosnek ma korzystny wpływ na działanie mięśnia sercowego. Pozwala utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu.
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.2 tabletki dostarczają przynajmniej 13,5 mg alliny i 6 mg allicyny. Allicyna
powstaje podczas rozgniatania czosnku, gdy dochodzi do połączenia alliiny i allinazy. Odpowiedzialna jest za zapach świeżego
czosnku.Przyjemny smak mięty pozwala kontrolować nieprzyjemne zapachy.Specjalna powłoka chroni aktywne składniki suplementu
diety podczas przechodzenia przez kwaśne środowisko żołądka, rozpuszcza się w jelitach i dopiero tam uwalnia aktywne składniki.Nie
zawiera sztucznych substancji słodzących, barwników, aromatów i konserwantów.Składnikisproszkowany czosnek 61% (Allium
sativum), stabilizatory (celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy, metyloceluloza) substancja przeciwzbrylająca
(kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu) substancja glazurująca (szelak, wosk carnauba), naturalny aromat miętowy.ZAWARTOŚĆ W 1
TABLETCE DZIENNIE (2 TABLETKI) % REFERENYJNYCH WARTOŚCI SPOŻYCIASproszkowany czosnek 385 mg 770 mg
--ProducentDystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul. Puławska 366a02-819 Warszawa
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