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PURELLA SUPER SUPLEMENTS Chlorella Oczyszczanie 250
tabletek + PURELLA CHLORELLA 250tabl GRATIS
 

Cena: 27,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent PURELLA SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościChlorella to najczystsza słodkowodna alga hodowana w Korei Płd. Chlorella skutecznie usuwa toksyny z organizmu
prowadząc do zwiększenia odporności i ogólnej kondycji naszego ciała i umysłu. Polecana jest osobą chcącym wzmocnić odporność
bądź oczyścić organizm z toksyn.Głównym działaniem algi z rodziny eukariotów jest usuwanie nadmiaru wody z organizmu, a wraz z
nim zbędnych produktów przemiany materii. Chlorella vulgaris pomaga oczyszczać wątrobę po spożyciu alkoholu, kontakcie z
pestycydami i metalami ciężkimi (kadmem, rtęcią i ołowiem). Alga wspiera układ odpornościowy w walce z bakteriami i
wirusami.Chlorella należy do najbogatszych źródeł beta-karotenu, czyli prowitaminy A. Witamina ta przyspiesza odbudowę tkanek i
poprawia wygląd skóry. Wzmacnia też włosy i paznokcie.Sproszkowana chlorella to źródło kompletnego białka (zawiera aż 19
aminokwasów), błonnika, przeciwutleniaczy (karotenoidów) oraz cennych kwasów tłuszczowych i związków mineralnych jak np. wapnia,
żelaza i potasu. Alga nie tylko oczyszcza organizm z toksyn, ale wspiera również układ odpornościowy. Wykazano, że alga pobudza
produkcję interferonów, a te stymulują aktywność limfocytów i makrofagów (duże komórki otaczające obce substancje, które mogą być
groźne dla organizmu). Chlorella może również podnosić odporność dzięki wysokiej zawartości beta-karotenu oraz chlorofilu.Zalecane
spożycieDzienna dawka chlorelli vulgaris, czyli 15 tabletek wystarczy, żeby oczyścić organizm i wspomóc odporność.WażneInformacje
dodatkowe:Ponieważ alga zawiera aż 19 aminokwasów, jej białko jest porównywalne z białkiem pochodzenia zwierzęcego. Alga może
więc być zamiennikiem mięsa dla osób na dietach wegetariańskich i wegańskich.Suplement w postaci tabletek jest bezpieczny dla
diabetyków (alga stabilizuje też poziom glukozy).Składniki100% sproszkowanej Chlorelli (Chlorella vulgaris)ProducentPurella Sp. z
o.o.02-952 WarszawaUl. Wiertnicza 32
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