Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

MIKSTURA DŁUGOWIECZNOŚCI Z CBD OJCA KLIMUSZKO
250ml
Cena: 94,90 PLN

Opis produktu
MIKSTURA DŁUGOWIECZNOŚCI Z CBD OJCA KLIMUSZKO 250ml
Zastosowanie:
Zróżnicowany skład surowców dodatku funkcjonalnego, uzasadnia wielokierunkowość jego działania (odporność organizmu,
zapobieganie procesom przedwczesnego starzenia się). Wynika to z aktywności antyoksydacyjnej (usuwanie wolnych rodników)
przypisywanej obecności flawonoidów i antocyjanów w owocach: głogu, aronii i żurawiny a także witaminy C, obecnej również w
owocach: rokitnika, wiśni aceroli i czarnej porzeczki. Pozytywny wpływ na stan naczyń krwionośnych, syntezę kolagenu, tkankę łączną, a
co za tym idzie ogólną poprawę krążenia obwodowego, to wynik działania wąkroty azjatyckiej (zwanej potocznie zielem
długowieczności), Układ sercowo-naczyniowy wspierany jest przez owoc głogu. Ziele melisy działa ogólnie uspokajająco, normalizując
czynności układu pokarmowego. Witamina D wspiera układ kostny i odporność organizmu. Produkt zawiera CBD (kanabidiol). Aktualnie,
ze względów prawnych, nie możemy opisać szczegółowo oddziaływania CBD na organizm.
Skład:
Woda, fruktoza, substancja zagęszczająca – fosforan diskrobiowy, soki zagęszczone (65°Bx) z: owocu aronii czarnej, owocu porzeczki
czarnej, ekstrakty wodne z: owocu aronii czarnej, owocu wiśni aceroli, olej z konopii siewnej (zawierający 3% CBD), ekstrakty wodne z :
owocu głogu jednoszyjkowego, ziela wąkroty azjatyckiej, owocu porzeczki czarnej, owocu rokitnika zwyczajnego, substancja
przeciwutleniająca – kwas cytrynowy, ekstrakt wodny z owocu żurawiny wielkoowocowej, witamina C (kwas askorbinowy) 100% RWS,
ekstrakt wodny z ziela melisy lekarskiej, substancja konserwująca – sorbinian potasu, witamina D (cholekalcyferol) 100% RWS.
Sposób użycia:
10 ml (1 miarka) mikstury spożyć rano po śniadaniu. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia (10 ml) w ciągu dnia.
Przeciwwskazania:
Nie stosować u małych dzieci do 18 roku życia, matek karmiących i kobiet w ciąży oraz u osób uczulonych na którykolwiek ze
składników. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że bardzo ważny jest
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zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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