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SINGULARIS SUPERIOR CHLORELLA Powder 100% pure 250
g
 

Cena: 52,95 PLN

Opis słownikowy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

SINGULARIS SUPERIOR CHLORELLA Powder 100% pure 250 g

CHLORELLA POWDER 100% PURE SINGLARIS SUPERIOR to możliwie najczystrza forma spiruliny c bez dodatków konserwantów,
barwników czy substancji przeciwzbrylających.

 

Chlorella jest wyjątkową słodkowodną mikroalgą. Zawiera roślinne składniki odżywcze, kofaktory w odpowiednich proporcjach i o
wyjątkowo korzystnym wpływie na zdrowie człowieka. W chlorelli stwierdzono wysokie stężenie chlorofilu, kwasów nukleinowych,
aminokwasów, enzymów oraz witamin i minerałów.Suplement diety CHLORELLA POWDER to produkt naturalnie wspierający zdrowie i
zapewniający znakomitą kondycję, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku
życia.

Chlorella• dzięki swojej unikalnej budowie komórkowej i właściwościom trwale wiąże toksyny, metale ciężkie oraz konserwanty i usuwa
je z organizmu, w sytuacjach szczególnego nasilenia uwalniania się toksyn z tkanek organizmu (głodówka, intensywne odchudzanie),•
uszczelnia ścianki jelit dzięki czemu zapobiega wtórnym zatruciom czyli przenikaniu składu stolca do krwiobiegu,• absorbując toksyczne
związki zapobiega przeciążeniu nerek czy wątroby,• wspomaga układ odpornościowy,• pomaga neutralizować wolne rodniki, odmładza
organizm,• pobudza metabolizm i wspomaga układ trawienny.

Suplement diety CHLORELLA POWDER 100% PURE SINGLARIS SUPERIOR to możliwie najczystrza forma witaminy c bez dodatków
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konserwantów, barwników czy substancji przeciwzbrylającuch.

Produkt odpowiedni dla wegetarian.

 

Wskazania  

• podczas stosowania diety odchudzającej czy wegetariańskiej,• regeneracja i rekonwalescencja organizmu narażonego na długotrwały
stres lub inneobciążenia,• po zabiegu operacyjnym, napromieniowaniu; dla osób wystawionych na długotrwałezanieczyszczenie
środowiska,• profilaktyka przeciwnowotworowa,• pomocna w schorzeniach chronicznych, takich
jak:reumatyzm,artretyzm,cukrzyca,zaburzenia ciśnienia,zaburzenia trawienia i wchłaniania,• w wirusowych i bakteryjnych infekcjach oraz
grzybicach.

 

Sposób użycia

Zalecane stosowanie 1 raz dziennie. 1/2 miarki wymieszak z sokiem lub wodą przegotowaną (250ml).Dla utrzymania prawidłowego
stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Dzienna porcja 1/2 miarki zawiera: 1g chlorelli.

 

Składniki

100% chlorella.

 

Ważne

 

Ponieważ przewód pokarmowy człowieka ma problemy z rozłożeniem twardej ściany komórkowej chlorelli, suplement diety CHLORELLA
POWDER PURE SUPERIOR poddana została specjalnemu procesowi produkcyjnemu, w ramach którego wszystkie ściany komórkowe
zostały rozerwane, bez uszkodzenia zawartości komórek. Tak przygotowana chlorella jest ponad dwukrotnie lepiej przyswajalny przez
ludzki organizm.
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