ALAP TERMÉK

FLAVON PROTECT
TŐZEGÁGONYA
Természetes antibiotikum, húgyúti gyulladások ellenszere, szív-és érrendszerre
jó hatású. Erős antioxidáns hatás (antocianin). Szembetegségek(farkasvakság)
ellenszere. Ásványi anyagok: Ca, Mg, K, Fe, Zn, Mn, P, Vitaminok: A, B, C, E.

FEKETE BODZA
Magas B1-, B2-, B6-, C-vitamin és pantoténsav-tartalom. Kiemelkedő kalcium-,
vas-, magnézium- és vitamintartalom. ,,Szegény ember patikája”. Allergia és
asztma, meghűléses megbetegedések természetes gyógyítója. Láz- és
fájdalomcsillapító hatás. Méregtelenít, vértisztító hatás.

SZŐLŐMAG
„Szuper-antioxidánsként” is ismert oligomer proantocianidint tartalmaz, mely
többtucatszor akkora hatást képes kifejteni, mint az ilyen tulajdonságairól ismert
C-, vagy E-vitaminok. Javítja az erek áteresztő képességét és rugalmasságát, ami
különösen fontos a keringési panaszokkal élők, a visszerekben és görcsökben
szenvedők, valamint az infarktustól tartók számára. K, P, Fe, Cu, Mn

FEKETE RIBIZLI
„Köszvénybogyóként” ismert. Vízhajtó és reumaellenes hatású.
C-vitamin tartalma magasabb, mint a citrusféléké vagy a zöldpaprikáé.
Jelentős B-vitamin, vas-, mangán- és réztartalom. Jótékony hatású magas
vérnyomás, érelmeszesedés és magas koleszterinszint esetén.
A népi gyógyászatban már használták szamárköhögés és megfázás ellen.

MEGGY
Igen erős gyulladás csökkentő hatás, „elijeszti” a vírusokat.
Melatonin hatóanyaga miatt segít az alvászavarokban, kedvező
idegrendszeri hatású. Kiemelkedő mangán, kalcium, vas, kálium,
magnézium, folsav, B6- és E-vitamin tartalom, teljes B-vitamin skála!!!
Magas A- és C-vitamin, illetve szelén-, és flavonoid- tartalom.
Kiegyensúlyozottá teszi az emésztést, serkenti a máj és a vese
működését. Szájüregi megbetegedések tüneteit enyhíti.

FEKETE BERKENYE (ARÓNIA)
EGYIKE A LEGÉRTÉKESEBB SZÍNES BOGYÓS GYÜMÖLCSÖKNEK. Rendkívül magas
antocianin és karotinoid tartalma van. Nagyon erős antioxidáns.
Hatásterületei az oxidatív stressz, szív-érrendszer, gyulladásos folyamatok,
májcirrózis. A sejti jelátviteli folyamatok pozitív befolyásolásában az egyik főszereplő!

SÜTŐTÖK
A, C, B2, E vitaminokban, ásványi anyagokban (réz, vas, kálium, foszfor) rostokban,
karotenoidokban, fehérjében és szénhidrátban gazdag. Karotenoid tartalmának
köszönhetően hozzájárul a szem egészségéhez. Támogathatja az emésztést.
Hozzájárulhat a normális koleszterin szint fenntartásához. Támogatja az agy és a
kardiovaszkuláris rendszer egészségét. Hangulat és alvásminőség javító hatású.

CSIPKEBOGYÓ
Magas a C-vitamin tartalma, remek antioxidáns, serkenti a mellékvese működését,
csökkenti a koleszterinszintet, epe- és májműködés javítás, pajzsmirigy működését
segíti. Magas magnézium, vas, jód, A-, B-, K-, és P- vitamin tartalom.

Fogyasztói ár: 10.980 Ft
Klubtagsági ár: 9.150 Ft

