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Algi Complex Spirulina
Czerwona Koniczyna Lucerna
60 tabl. Sanbios
Cena

16,00 zł

Opis produktu

Właściwości suplementu diety Algi - complex:

witaminy i minerały z morza i łąki

uzupełnia niedobory żelaza

Działanie Algi - complex:

pozytywnie wpływa na zwiększenie aktywności życiowej;
poprawia procesy myślenia i koncentracji;
posiada silne właściwości oczyszczające i odtruwające organizm;
wzmacnia prawidłowe działanie układu odpornościowego;
koniczyna zawarta w preparacie uwrażliwia organizm na inne zioła;
szczególnie polecany osobom przemęczonym, osłabionym, wyniszczonym chorobą, a także intensywnie odchudzającym się;
dzięki bogactwu fitoestrogenów w lucernie i koniczynie - łagodzi przykre objawy menopauzy.
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Koniczyna czerwona (ziele) - w Irlandii, w czasach wielkiego głodu z główek koniczyny czerwonej wypiekano chleb. koniczyna, jak większość roślin pastewnych,
bogata jest w różne minerały i witaminy. Zarówno w koniczynie jak i w lucernie znajdujemy liczne fitoestrogeny, których ilość jest większa niż w soi (!)
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Lucerna (liść i ziele) - jest bogatym źródłem chlorofilu, mikroelementów (potas, żelazo, wapń i fosfor), a także różnych białek i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach:
ß-karoten (witamina A) oraz bogata również w fitoestrogeny. Alkalizuje organizm, co jest szczególnie pożyteczne dla osób mających problemy z nadkwaśnością czy
wrzodami żołądka i dwunastnicy.
Polecana także przy okresowych kuracjach odtruwających (oczyszczających).

Sposób użycia Algi Complex:
profilaktycznie 1-2 tabletki dziennie rano + naturalna witamina C, która wspomaga wchłanianie żelaza;
maksymalnie do 6 tabletek dziennie + naturalna witamina C; obficie popijając.

Sugerujemy użycie Algi-Complex:
w celu zwiększenia przyswajalności poszczególnych mikroelementów, tu głównie żelaza,
zażywanie któregoś z preparatów Natur C (Natur C active lub Natur C acerola 500) wraz z preparatem Algi-complex w ilości: rano 2 tabletki Algi-complex + 1
tabletka witaminy C. można też, dla lepszego efektu podwoić dawkowanie: 2 tabletki Algi-complex + 1 tabletka witaminy C rano i to samo wieczorem.
w celu wzmocnienia odporności łączenie trzech preparatów: Algi-complex 2 x 1 tabletka + Libidin 2 x 1 tabletka + Natur C active lub Natur C acerola 500 2 x 1
tabletka obficie popijając.
w celu poprawy skuteczności kuracji typu: włosy, skóra, paznokcie: Algi-complex 2 x 1 tabletka + Pilonyx 2 x 1 tabletka + 2 x 1 tabletka preparatu Natur C
active lub Natur C acerola 500.
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i nie jest wskazany dla dzieci. Suplement diety powinien być przechowywany w sposób
niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. O wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski został powiadomiony GIS.
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