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Duolife Chlorofil 750 ml
 

cena: 116,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać płyn

Producent duolife

Wysyłka 1-3 dni

Opis produktu
 

100% Naturalny, kompletny, płynny chlorofil, który:

podnosi energię

oczyszcza organizm

przyśpiesza rekonwalescencję

poprawia jakość krwi

DuoLife Chlorofil to odpowiedź dla tych, którzy chcą możliwie najdłużej utrzymać swój organizm w optymalnym stanie. Dzięki swojemu
wyjątkowemu działaniu nazywany bywa nawet „płynną energią”.

Dzięki wyjątkowej kompozycji w pełni naturalnych składników pozwala oczyścić organizm z zalegających w nim toksyn. Naturalny
chlorofil obniża kwasowość środowiska wewnętrznego organizmu. Zapobiega mnożeniu się drobnoustrojów i grzybów, wzmacnia
system immunologiczny, wiąże i eliminuje metale ciężkie, a także poprzez oddziaływanie zbliżone do probiotyku wspomaga
regenerację i rekonwalescencję organizmu narażonego na długotrwały stres lub inne obciążenia.

Skład i działanie:

* Olejek miętowy od setek lat jest znany i stosowany jest jako doskonały środek antyseptyczny. Oznacza to, że wyjątkowo skutecznie
wspomaga oczyszczanie organizmu, niszcząc drobnoustroje zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu układu immunologicznego.
Ponadto pomaga w zachowaniu równowagi kwasowo-zasadowej.

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

https://www.biomed24.pl


 
FutureMed

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

 

* Jęczmień uznawany jest za doskonałe źródło rozpuszczalnego błonnika pokarmowego. Dodatkowo ma silne właściwości
przeciwutleniające, a dzięki bogactwu witamin i składników mineralnych pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową w
organizmie.

* Lucerna zawiera aż trzykrotnie więcej białka niż słynąca z tego soja. Dzięki temu doskonale wzmacnia organizm i przyspiesza jego
regenerację, a także w naturalny sposób go oczyszcza. Jest niezastąpiona dla osób pragnących przyspieszyć proces regeneracji.

* Chlorella jest najbogatszym znanym obecnie źródłem chlorofilu. Dzięki temu, że jest wyjątkowo bogata w aminokwasy, witaminy i
minerały, których koncentracja jest znacznie wyższa niż u roślin lądowych, należy do grupy „superfoods”. Skutecznie pomaga pozbyć się
z organizmu toksyn, metali ciężkich oraz chemikaliów.

* Chlorofilina posiada silne właściwości alkalizujące układ trawienny, wspomaga system odpornościowy, optymalizuje i utrzymuje dobry
stan zdrowia. Chlorofiliny są jednymi z najsilniejszych, znanych w świecie medycyny antyoksydantów. Jej cząsteczki są w stanie
„podróżować” po całym organizmie, ponieważ zawierają atom miedzi, która tak jak żelazo, jest nośnikiem tlenu. W rzeczywistości,
cząsteczka chlorofiliny jest bardzo podobna w budowie do cząsteczki hemu, znajdującej się w naszej krwi.

Synergiczne i innowacyjne połączenie biologicznie czynnych, naturalnych składników zawartych w DuoLife Chlorofil, nie zawierających
żadnych konserwantów oraz stabilizatorów smaku, gwarantuje najwyższą jakość produktu i zwiększoną przyswajalność.

Skład:

Chlorofilina, jęczmień ekstrakt, lucerna ekstrakt, olejek miętowy, chlorella ekstrakt, woda oczyszczona, stabilizator- gliceryna roślinna.

Stosowanie:

10 ml dwa razy dziennie.

Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć.

Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć do 30 dni.

Oświadczenie:
Producent nie gwarantuje, że dla każdej osoby przyjmującej preparat będzie wykazywał on skuteczność działania przedstawioną w
powyższym opisie.

Podmiot odpowiedzialny:

Duolife S.A.
ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice
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