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SINGULARIS SUPERIOR MŁODY JĘCZMIEŃ 60 kapsułek
 

Cena: 24,70 PLN

Opis słownikowy

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

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

SINGULARIS SUPERIOR MŁODY JĘCZMIEŃ 60 kapsułek

 

 Suplement diety MŁODY JĘCZMIEŃ 500mg SUPERIOR to w 100% naturalny, czyste i enzymatycznie żywe sproszkowane pędy młodego
jęczmienia zamknięty w kapsułce. Posiada pełną gamę witamin, składników mineralnych, aminokwasów oraz pierwiastków śladowych i
to w składzie, w jakim skomponowała je natura.

Młody jęczmień przywraca równowagę kwasowo-zasadową organizmu człowieka. Ma również wysoką zawartość beta karotenu,
witamin C, E oraz witamin z grupy B: B1, B2, B3, B6, biotyny, kwasu foliowego oraz kwasu pantotenowego i choliny, pochodnej witaminy
B. Proszek z młodego jęczmienia w swoim składzie zawiera wyjątkowo skuteczne antyoksydant, glikozylisowiteksynę która w swoim
działaniu jest znacznie skuteczniejszy w walce z wolnymi rodnikami niż witamina E uznawana za wyjątkowo efektywną. Suplement
przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych od 12 roku życia.

Młody jęczmieńzdrowie wątroby i pęcherzyka żółciowego, wzmocnienie i ochrona białek i lipidów przed uszkodzeniem oksydacyjnym•
bogactwo egzogennych aminokwasów, węglowodanów, witamin i mikroelementów,• bogate źródło chlorofilu,• dzięki swoim
właściwościom przeciwutleniającym posiada działanie przeciwzapalnie iprzeciwwirusowe,• źródło rozpuszczalnego błonnika
pokarmowego,• wspomaga odchudzanie – przyspiesza metabolizm tłuszczu w organizmie,• pomaga w obniżeniu stężenia cholesterolu
we krwi,• wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn.
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Wskazania  

• niedobór witamin i mikroelementów,• oczyszczanie i odkwaszanie organizmu,• osłabienie organizmu,• redukcja masy ciała,• wspomaga
walkę z anemią,• dla osób z podwyższonym cholesterolem, chorobami układu krążenia (w tym chorobami serca)wspiera prawidłowe
funkcjonowanie wątroby i pęcherzyka żółciowego, wzmacnia i chroni białka i lipidy przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

 

Sposób użycia

Zaleca się stosowanie od 1 do 2 kapsułek dziennie, przed posiłkiem lub godzinę po jedzeniu.Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia
należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera: 1000 mg trawy jęczmiennej (sproszkowane młode pędy jęczmienia – Hordeum vulgare). 

 

Składniki

młody jęczmień, żelatyna, celuloza mikrokrystaliczna, woda oczyszczona, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja
przeciwzbrylająca). Produkt został zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa zastosowanych składników pomocniczych.
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