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NONI SOK 500ML /ALTERMEDICA/
 

cena: 48,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent alter medica jan szupina

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Opakowanie: 500 ML

Charakterystyka:
NONI sok - to otrzymywany z owoców rośliny noni (Morinda citrifolia) suplement diety, który utrzymuje organizm w stanie optymalnego
zdrowia. Zawiera składniki odżywcze, budulcowe i energetyczne. O jego właściwościach stanowią wtórne substancje czynne, jak dotąd
odkryte tylko w owocach noni i ich soku. Wzmacnia układ odpornościowy, spowalnia proces biologicznego starzenia się. Subtelnie
wpływa na kondycję psychofizyczną i przywraca homeostazę organizmu. Pomaga przezwyciężyć stres, zmęczenie oraz znużenie
towarzyszące wysiłkowi intelektualnemu, szczególnie w okresie intensywnej nauki i egzaminów oraz fizycznemu, w przypadku ciężkiej
pracy i intensywnych treningów.
Zawarta w soku noni prokseronina, pod wpływem obecnego w organizmie enzymu prokseroninazy, zostaje zamieniona w kseroninę.
Proces tej zamiany może przebiegać tylko wtedy, gdy sok noni spożywany jest na czczo. Kseronina to związek, od którego zależy
zdrowie każdej komórki. Ma właściwości naprawcze, pomaga komórkom słabym i chorym powrócić do normalnej funkcji. Wpływa na
kształt i sztywność białek receptorowych. Kseronina ułatwia transport molekuł, składników odżywczych przez błony komórkowe, a także
wydzielanie endorfin (hormonów dobrego samopoczucia). Im więcej prokseroniny otrzymuje organizm człowieka, tym więcej powstaje
kseroniny. Noni to jedyny owoc, który doskonale odnawia zapasy życiowej energii.
NONI sok może pić każdy, kto dba o jakość i komfort życia. Już po 2-3 miesięcznej kuracji, przy zalecanej dziennej dawce 40 ml soku
noni, organizm staje się silniejszy i zdrowszy.

Wskazania:
Wspomaga mechanizmy regulujące funkcjonowanie organizmu,- zalecany szczególnie osobom intensywnie pracującym, uczącym się
oraz obciążonym stresem- dzięki zawartości prokseroniny wpływa korzystnie na system obronny organizmu, prowadząc do zwiększenia
odporności na infekcje- zwiększa zdolności psychofizyczne organizmu- reguluje funkcje komórek, wspomaga ich regenerację

Dawkowanie:
40 ml soku dziennie - w dawkach podzielonych po 20ml dwa razy dziennie, pół godziny przed posiłkiem. 
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