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ALGA AFA KLAMATH USDA ORGANICZNA 250 MG, 500
TABLETEK
 

cena: 355,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać tabletki

Producent hanoju

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Aphanizomenon flos-aquae (AFA) to wyjątkowe pod każdym względem źródło składników odżywczych, minerałów, pierwiastków
śladowych, aminokwasów oraz antyoksydantów. Zarówno miejsce i okoliczności pozyskiwania tej algi jak również jej właściwości są
unikalne.

AFA rośnie w ilościach umożliwiających regularne, bezpieczne i komercyjnie opłacalne pozyskiwanie tylko w jednym miejscu na świecie
– w jeziorze Klamath znajdującym się w środkowej części stanu Oregon w północno-zachodniej części USA (stąd pełna nazwa produktu
AFA-Klamath).

Alga AFA zawiera ponad 20 antyosydantów, bogactwo witamin, około 70 minerałów i tyle samo mikroelementów, wszystkie
aminokwasy (zarówno niezbędne jak i pozostałe), a także istotne enzymy.

AFA zawiera prawie dwa razy więcej chlorofilu, a także więcej witaminy B12 i pierwiastków śladowych niż jakiekolwiek inne zielone
źródło składników odżywczych.

Jest to wyjątkowe połączenie bardzo wysokiego poziomu wartości odżywczych z zawartością minerałów i pierwiastków śladowych
sprawia, że AFA Klamath po wieloma względami nie ma sobie równych jako zdrowe i kompletne uzupełnienie diety.

Sposób użycia:
8 tabletek dziennie popijając dużą ilością wody, najlepiej spożyć pół godziny przed posiłkiem.

Zalecana do spożycia dzienna porcja: 8 tabletek

Składniki:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.biomed24.pl


 
FutureMed

Ul. Ostrowiecka 7A, Sienno
+48 22 228 20 13

 

AFA Klamath (Aphanizomenon flos-aquae) 100%

Składniki aktywne - Zawartość w 8 tabletkach:
Witamina A 1100 µg
Witamina B12 6,40 µg
chrom 11,20 µg
żelazo 3,30 mg
Chlorofil 1179mg/100g

Ostrzeżenia i przechowywanie:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia.
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