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SOK Z CZYSTKA 500ml
 

Cena: 27,68 PLN

Opis produktu
 

SOK Z CZYSTKA 500ml

Suplement diety Herbal Monasterium Czystek to w pełni naturalny, stuprocentowy sok pozyskany ze starannie wyselekcjonowanych ziół
czystka najwyższej jakości. Roślina ta jest bogatym źródłem polifenoli, czyli antyoksydantów chroniących organizm przed działaniem
wolnych rodników już na poziomie komórkowym. Preparat wzbogacony jest o witaminę C, która jest niezbędna do prawidłowej pracy
układu odpornościowego oraz zmniejsza zmęczenie. Płynna forma zapewnia szybkie działanie preparatu. Sok z czystka nie zawiera
cukru, sztucznych słodzików, barwników ani konserwantów.

Czystek swoje działanie zawdzięcza obecności naturalnego soku z czystka. Jak wykazały badania, roślina ta:
wykazuje bardzo silne właściwości przeciwzapalne, obniża stężenie złego cholesterolu LDL, dzięki czemu zapobiega tworzeniu się
złogów miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, znajdujące się w czystku kwasy fenolowe mają właściwości przeciwbakteryjne,
przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybicze, zdolności przeciwutleniające polifenoli zawartych w czystku hamują powstawanie i rozwój
stanów zapalnych organizmu, usprawnia pracę śródbłonka naczyniowego, zapobiega agregacji płytek krwi oraz poprawia napięcie
mięśni otaczających tętnice.

Czystek (Cistus incanus) to roślina należąca do rodziny czystkowatych. W jej skład wchodzi około 200 różnych gatunków. Czystek jest
niewielkim krzewem o różowych i białych kwiatach, naturalnie rosnącym w Europie Południowej, głównie w krajach śródziemnomorskich
oraz na Wyspach Kanaryjskich.

Skład:
100% sok z ziela czystka (Cistus incanus), kwas L-askorbinowy (źródło witaminy C), regulator kwasowości: kwas cytrynowy

Dawkowanie:
25 ml dwa razy dziennie (50 ml na dobę - 5 łyżek). Produkt gotowy do bezpośredniego spożycia. Płynna postać ułatwia wchłanianie.
Po otwarciu przechowywać w lodówce do 21 dni. Produkt pasteryzowany.

Uwagi:
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Może wytrącić się naturalny osad. Przed użyciem wstrząsnąć. Ze względu na zawartość naturalnych składników – kolor, zapach i smak
poszczególnych partii mogą się różnić. Nie ma to żadnego wpływu na jakość i działanie produktu. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i
karmiących piersią, oraz u osób uczulonych na składniki preparatu.

Producent:
Herbal Pharmaceuticals
Rynek Główny 28
31-010 Kraków
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