Aloe vera

Хранителни добавки
Алое Вера + Boswellia
Алое Вера + Q10
Хранителните добавки Aloe Vera Essens + Boswellia (Екстракт от дървото Индийски
тамян) и Aloe Vera Essens + Q10 (коензим Q10), съдържат също екстракт от Aloe Vera
Barbadensis Miller, богата смес на витамини, минерали, аминокиселини и ензими.
Boswellia: още известен като Индийски
тамян е дърво с хилядолетна традиция.
Сокът от това дърво е богат на терпени. Той
е бил използван като жертвопринушение
към боговете в древен Египет. Смолата от
това дърво е известният ливан, който по
това време е бил по- ценен дори от златото,
като царски дар.
Екстрактът от Boswellia помага на вашите
кости да бъдат винаги здрави.Той има
противоартритен и прочистващ ефект.
Допринася за естественото производство
на колаген в ставите и цялостно действа за
укрепване на костите и ставите.

КоензимQ10: Коензим Q10 е вещество
подобно на витамините.Обикновено
се открива в мозъка и клетките на
сърдечния мускул. Количеството,
което се произвежда от организма е
индивидуално за всеки човек. Коензим
Q10 e отговорен да предпазва клетките
на организма от прекомерно износване,
тоест да забавя стареенето.
Той спомага за намаляването на
свободните радикали в тялото
и има положително влияние при
укрепването на имунитета. Коензим
Q10 също помага и при повишаване
устойчивостта на умора. Той
енергизира тялото при физическо
натоварване. Незаменим при хронична
умора, слабост и загуба на сила (
особено в напреднала възраст).
Екстракт от зелен пипер: Екстрактът
от зелен пипер, увеличава ефекта на
действие на Алое Вера и Коензим Q10.
Стимулира абсорбцията на активните
вещества и спомага за по-доброто
усвояване директно в кръвта.

60 капсули | 67,50 лв.
Препоръчителна доза: две капсули дневно с повече вода

Aloe vera

Хранителна добавка
Aloe vera концентрат с екстракт от билки.
Хранителната добавка „Алое Вера концентрат“ с подсладител (от растението
Stevia Rebaudiana Bertoni) съдържа концентрат на „Aloe Vera Barbadensis
Miller“ (10:1),биоактивно вещество холин и екстракти от билки „Taraxacum
Officinale“(глухарче), „Milk istle“ (бял трън) и Коприва.
Алое Вера
(Aloe Vera Barbadensis Miller) е растение, което
подпомага поддържане на здрав епителен слой
на кожата.То помага за укрепване и поддържане
на имунната система, подкрепя имунитета
срещу микроорганизми. Има тонизиращо
действие - бори хроничната умора. Осигурява
нормална работа на храносмилателната система
и допринася за общото благосъстояниена
организма. Алоето също така помага да се
поддържа нормално ниво на кръвната захар.
Благоприятно влияе на женските полови органи,
Регулира менструалния цикъл.

Холин
Холин е биоактивно вещество, което
преди е било класирано сред B витамините,
а сега се нарежда сред „квази-витамините“
или сред „vitagens“, които са източник на енергия
за организма и помагат за неговото укрепване.
източници, в контраст с витамините.

Taraxacum Officinale (Глухарче)
Екстрактът от корен на глухарче има
положителен ефект върху нивото на
холестерола в кръвта. По този начин той е
полезен и за сърдечно-съдовата система.
Допринася за доброто функциониране на
храносмилателната система.
Milk Thistle ( бял трън)
Екстрактът от семената на билката бял трън
има хепатопротективно действие. Помага за
правилното функциониране на черния дроб.
Това е от полза за поддържане на здраво сърце.
Коприва
Екстрактът от листата на копривата укрепва
имунитета на организма. Това допринася
за общата физическа жизненост и жизнена
енергия. Той има благоприятен ефект за
здравето на сърцето и дихателната система.
Той също подобрява венозната циркулация и
по този начин помага да се намали усещането
за тежки и уморени крака. Също така има
положителен ефект за укрепване косата,
ноктите и костите.
Препоръчителна доза: 2 х дневно по 2,5 мл ( 1 чаена лъжика = 5 мл).

100 мл. | 26,90 лв.

