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NUTRILITE DOUBLE X opakowanie na 62 dni
 

Cena: 509,00 PLN

Opis słownikowy

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościNUTRILITE DOUBLE X to suplement diety oferujący zbilansowane połączenie 12 witamin i 10 składników mineralnych. Jest
wzbogacony kompleksem PhytoBlend™ — specjalną mieszanką 22 roślin opracowaną na bazie owoców, warzyw i ziół, które nie zawsze
łatwo jest włączyć do codziennej diety.NUTRILITE DOUBLE X pomaga w urozmaiceniu diety dzięki zawartości substancji roślinnych z
wszystkich pięciu grup kolorystycznych: zielonej, białej, żółtej, czerwonej i fioletowej. Każda grupa kolorystyczna dostarcza organizmowi
cennych składników odżywczych. Wszystkie składniki roślinne pochodzą z organicznych farm Nutrilite™ lub NutriCert™, na których nie są
stosowane żadne toksyczne substancje chemiczne ani pestycydy. Zrównoważone metody uprawy roli pozwalają uzyskać silniejsze,
pełne życia rośliny o wyższej wartości odżywczej.W chwilach stresu lub zmiany pór roku NUTRILITE DOUBLE X dostarcza organizmowi
podstawowych składników odżywczych pomagających zachować dobre samopoczucie.Double X to najlepiej sprzedający się na świecie
zestaw witamin i minerałów zawierający fitoskładniki z pięciu grup kolorystycznych1.1 Źródło: Euromonitor International Limited;
wartość sprzedaży detalicznej; wszystkie kanały, 2017.DziałanieSuplement NUTRILITE DOUBLE X został opracowany, aby pomóc Ci
wyeliminować potencjalne niedobory składników odżywczych i fitoskładników. Dzięki temu umożliwia odzyskanie wewnętrznej
równowagi, a tym samym wzmacnia Twój naturalny potencjał.Zapewnia organizmowi najwyższej klasy wsparcie na wiele
sposobów:Mózg: Jod wspiera prawidłowe funkcje kognitywne. Witamina B12 wspomaga prawidłowe funkcje psychologiczne.Układ
nerwowy: Miedź ma korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.Układ odpornościowy: Witamina C ma
korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.Procesy metabolizmu energetycznego: Niacyna wspomaga
prawidłowy metabolizm energetyczny.Reakcja organizmu na stany zapalne:Kurkumina wspomaga organizm w stanach
zapalnych.Trawienie i wątroba: Wapń wspiera prawidłowe funkcjonowanie enzymów trawiennych. Rozmaryn i kurkumina wspierają
prawidłowe funkcjonowanie wątroby.Komórki:Wapń odgrywa rolę w procesie podziału i różnicowania komórek.Stres oksydacyjny:
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.Serce: Witamina B6 wspiera prawidłowy metabolizm
homocysteiny, a tiamina ma korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serca.Kości: Witamina D jest niezbędna do prawidłowego
funkcjonowania układu kostnego.Mięśnie: Magnez wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowego.Oczy/wzrok: Witamina A
pomaga zachować prawidłowy wzrok.Skóra, włosy i paznokcie: Biotyna wspomaga utrzymanie prawidłowego stanu skóry i włosów.
Witamina C wspiera produkcję kolagenu, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie skóry. Selen i cynk wspomagają utrzymanie
prawidłowego stanu paznokci.Równowaga hormonalna: Witamina B6 wspiera regulację aktywności hormonalnej, a kwas pantotenowy
przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów sterydowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników.Równie
ważne jest przestrzeganie zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb życia.ZaletyOrganizm ludzki to ekosystem
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nieustannie dążący do zachowania wewnętrznej równowagi, która umożliwia mu optymalne funkcjonowanie.Do jej osiągnięcia
niezbędne jest prawidłowe odżywanie. Zrównoważona i zróżnicowana dieta ma kluczowe znaczenie zarówno dla dobrego
samopoczucia i kondycji fizycznej.Jednak 75% osób dorosłych na świecie nie spożywa co najmniej 5 porcji owoców i warzyw dziennie
zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia1.Dlatego Twój organizm może potrzebować uzupełnienia składników odżywczych oraz
fitoskładników.NUTRILITE DOUBLE X zawiera substancje roślinne i fitoskładniki z wszystkich pięciu grup kolorystycznych: zielonej, białej,
żółtej, czerwonej i fioletowej.NUTRILITE DOUBLE X może Ci pomóc wyeliminować potencjalne niedobory witamin, składników
mineralnych i fitoskładników, umożliwiając Twojemu organizmowi odzyskanie wewnętrznej równowagi oraz wzmacniając jego naturalny
potencjał.1Źródło: “Global assessment of select phytonutrient intakes by level of fruit and vegetable consumption”; Mary M. Murphy,
Leila M. Barraj and Judith H. Spungen; British Journal of Nutrition (2014), 112, 1004-1018.FaktyPrzeważająca większość osób dorosłych
(58-88%) na świecie twierdzi, że nie spożywa co najmniej 5 porcji owoców i warzyw dziennie zalecanych przez Światową Organizację
Zdrowia2.Owoce i warzywa stanowią bogate źródło witamin, składników mineralnych oraz fitoskładników.Aby oferować wysokiej jakości
produkt o odpowiednich walorach odżywczych, kontrolujemy cały proces — od nasiona do gotowego suplementu diety.Wszystko
zaczyna się od specjalnie wyselekcjonowanych nasion, które są wysiewane na ekologicznych farmach w odpowiedniej glebie i na
właściwej głębokości. Zrównoważone metody uprawy roli pozwalają uzyskać silniejsze, pełne życia rośliny o wyższej wartości
odżywczej.Wszystkie składniki roślinne pochodzą z organicznych farm NutriliteTM lub NutriCertTM, na których nie są stosowane żadne
toksyczne substancje chemiczne ani pestycydy.Rośliny zbieramy, gdy są w optymalnej fazie rozwoju, wykorzystując te części, które
zawierają najwięcej fitoskładników. Przetwarzamy je w ciągu kilku godzin od zebrania przy użyciu najnowocześniejszego
sprzętu.Współpracujący z nami naukowcy nieustannie badają nowe sposoby doskonalenia składników naturalnych w suplementach
diety, łącząc niezbędne witaminy i minerały z fitoskładnikami pochodzenia roślinnego.Przeprowadzane są liczne testy w celu upewnienia
się, że DOUBLE X jest bezpieczny. Zanim preparat trafi do sprzedaży, przeprowadzamy 2000 testów na każdej partii produktu,
zaczynając od materiału roślinnego.W chwilach stresu lub zmiany pór roku może być konieczne zapewnienie organizmowi wsparcia, aby
pomóc mu w odzyskaniu wewnętrznej równowagi oraz zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ciała i umysłu.

2 Źródło: “Global assessment of select phytonutrient intakes by level of fruit and vegetable consumption”; Mary M. Murphy, Leila M.
Barraj and Judith H. Spungen; British Journal of Nutrition (2014), 112, 1004-1018.Zalecane spożycieDorośli, po jednej tabletce z
witaminami, składnikami mineralnymi i fitoskładnikami dwa razy dziennie, podczas posiłku.Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci.Produkt nie jest zalecany kobietom w okresie ciąży i laktacji. Skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą jeśli przyjmuje
się leki przeciwzakrzepowe. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanej dziennej
porcji do spożycia. Nie używać, jeżeli zamknięcie nowego opakowania jest naruszone. Przechowywać w szczelnie zamkniętym
opakowaniu. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.WażneOferuje zbilansowane połączenie 12 niezbędnych witamin, 10
niezbędnych składników mineralnych oraz mieszanki na bazie 22 roślin, zapewniającej szerokie i korzystne dla zdrowia spektrum
fitoskładników.NUTRILITE DOUBLE X jest wzbogacony kompleksem PhytoBlendTM – wyjątkową mieszanką na bazie owoców, warzyw i
ziół, które nie zawsze łatwo jest włączyć do codziennej diety. Dostarcza organizmowi substancje roślinne i fitoskładniki (wtórne związki
roślinne) z wszystkich pięciu grup kolorystycznych: zielonej, białej, żółtej, czerwonej i fioletowej. Każda grupa kolorystyczna dostarcza
organizmowi cennych składników odżywczych.Wszystkie składniki roślinne pochodzą z organicznych farm NutriliteTM lub NutriCertTM,
na których nie są stosowane żadne toksyczne substancje chemiczne ani pestycydy. Uważa się, że zachowawcze metody uprawy roli
pozwalają uzyskać silniejsze, pełne życia rośliny o wyższej wartości odżywczej.Preparat nie zawiera sztucznych substancji słodzących,
aromatów, barwników ani konserwantów.Suplement produkowany w USA.SkładnikiTABLETKI WITAMINOWE: węglan wapnia,
stabilizatory (celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymelylocelulozy usieciowana, guma arabska,
hydroksypropylometyloceluloza, agar, sole wapniowe kwasów tłuszczowych), tlenek magnezu, kwas L-askorbinowy, substancje
przeciwzbrylające (dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych), maltodekstryna, amid kwasu nikotynowego, bursztynian
D-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, sacharoza, emulgator (alginian sodu), skrobia grochu, zmodyfikowana skrobia kukurydziana,
skrobia kukurydziana, tlenek cynku, olej palmowy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, beta-karoten, luteina (z
aksamitki wzniesionej Tagetes erecta), przeciwutleniacze (palmitynian L-askorbylu, askorbinian sodu, alfa-tokoferol, mieszanina
tokoferoli), izolat białka sojowego, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), likopen (z pomidorów Lycopersicon esculentum), octan
retinylu, syrop glukozowy, kwas pteroilomonoglutaminowy, substancja glazurująca (wosk carnauba), D-biotyna, selenian sodu,
cyjanokobalamina.TABLETKI ZE SŁADNIKAMI MINERALNYMI (2 TABLETKI): węglan wapnia, stabilizatory (celuloza mikrokrystaliczna,
sól sodowa karboksymelylocelulozy usieciowana, guma arabska, hydroksypropylometyloceluloza, pektyny), tlenek magnezu, fumaran
żelaza, maltodekstryna, substancje przeciwzbrylające (dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych), ekstrakt z mięty
pieprzowej 12 mg (Menthaxpiperita), tlenek cynku, koncentrat z pietruszki 8 mg (Petroselinum crispum), koncentrat ze szpinaku 8 mg
(Spinacia oleracea), glukonian miedzi, błonnik z trzciny cukrowej, koncentrat z rukwi wodnej 5 mg (Nasturtium officinale), siarczan
manganu, skrobia kukurydziana, koncentrat z luceryny siewnej 2 mg (Medicago sativa), substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), chlorek
chromu, molibdenian sodu, substancja glazurująca (wosk carnauba), selenian sodu.TABLETKI Z FITOSKŁADNIKAMI (2 TABLETKI):
stabilizatory (celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymelylocelulozy usieciowana, hydroksypropylometyloceluloza, guma
arabska, siarczan wapnia, sole wapniowe kwasów tłuszczowych), węglan wapnia, wyciąg z rozmarynu 156 mg (Rosmarinusofficinalis; w
tym kwas rozmarynowy), kwercetyna, tlenek magnezu, koncentrat z aceroli 71 mg (Malpighia glabra), maltodekstryna, kwas L-
askorbinowy, wyciąg z ostryżu 34 mg (Curcuma longa; w tym kurkuminoidy), sproszkowane glony Kelp 23 mg (Ascophyllum nodosum,
Laminaria digitata), substancje przeciwzbrylające (dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych), wyciąg z winogron 18
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mg (Vitis vinifera), koncentrat z pomarańczy 15 mg (Citrus sinensis), błonnik z trzciny cukrowej, koncentrat z liściokwiatu garbnikowego
8 mg (Emblica officinalis), wyciąg z czarnej porzeczki 5 mg (Ribes nigrum), koncentrat z grejpfruta 4 mg (Citrus paradisi), wyciąg z cebuli
4 mg (Allium cepa), koncentrat z borówki 3 mg (Vaccinium corymbosum), wyciąg z bzu czarnego 3 mg (Sambucgrus nigra), sacharoza,
substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), koncentrat z cytryny 1 mg (Citrus limon), koncentrat z mandarynki 1 mg (Citrus reticulata),
skrobia grochu, skrobia kukurydziana, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, substancja glazurująca (wosk carnauba), jodek potasu,
cholekalcyferol, przeciwutleniacz (alfa-tokoferol).

Warto?? od?ywcza

Sk?adniki od?ywcze 6 tabletek dziennie (2 z

witaminami, 2 ze sk?adnikami

mineralnymi, 2 z

fitosk?adnikami)

RWS*

Witamina A 800 ?g RE 100%

Beta-Karoten 2,4 mg -

Witamina D 7,5 ?g 150%

Witamina A + witamina A z beta-

karotenu

1200 µg RE 150%

Witamina E 12 mg TE 100%

Witamina C 160 mg 200%

Witamina B1 2,2 mg 200%

Witamina B2 2,8 mg 200%

Niacyna 16 mg NE 100%

Witamina B6 2,8 mg 200%

Kwas foliowy 200 ?g 100%

Witamina B12 2,5 ?g 100%

Biotyna 100 ?g 200%

Kwas pantotenowy 12 mg 200%

Wap? 680 mg 85%

Magnez 245 mg 65%

?elazo 7 mg 50%

Cynk 10 mg 100%

Mied? 0,95 mg 95%

Mangan 1 mg 50%

Selen 50 ?g 91%

Chrom 36 ?g 90%

Molibden 45 ?g 90%

Jod 130 ?g 87%

Kurkuminoidy 31 mg -
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Luteina 1 mg -

Likopen 1 mg -

Kwercetyna 100 mg -

Kwas rozmarynowy 10 mg -

Antocyjany 3 mg -

* Referencyjnych warto?ci spo?ycia

ProducentProducent:Access Business Group LLCBuena Park, CA 90621 USADystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul. Puławska
366a02-819 Warszawa
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