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PURE ORGANIC MINERALS 60 ML
 

cena: 169,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać krople

Producent good health naturally

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Pure Concentrated Organic Minerals mogą przyczynić się do:

Lepszej wchłanialności substancji odżywczych z pokarmów i suplementów
Poprawienia ogólnego samopoczucia w tym także poziomu energii na codzień
Zdrowszego i spokojniejszego snu
Ogólnej poprawy zdrowia i witalności.

Organic Mineral zawierają:

Wszystkie antyoksydacyjne (przeciwutleniające) minerały, takie jak: selen, cynk, magnez, miedź i wiele innych.
18 aminokwasów - powstałych na przestrzeni 38 milionów lat - dowód na ich roślinne i organiczne pochodzenie (zwykłe
metaliczne minerały nie mogą zawierać aminokwasów, bo są pochodzenia metalicznego, a nie roślinnego)
Ponad 70 elektrolitów w najbardziej efektywnej postaci znanej naukowcom - każdy mineralny elektrolit posiada swój wyjątkowy
bio-elektryczny 'podpis.'
Najwyższe możliwe stężenie kwasu foliowego w każdej porcji - zawsze między 4% a 8%, najwyższa koncentracja 'kwasowości'
w kwasie fulwowym dostępna na rynku i jest on w 100% rozpuszczalny
Minerały całkowicie pochodzenia roślinnego - tylko minerały pochodzenia roślinnego mogą być pozyskiwane przy użyciu wody,
jak też odbywa się to w przypadku oferowanego produktu - żadne inne elementy czy składniki nie są sztucznie dodawane.
Najłatwiej bio-jonowo przenoszone minerały i elementy śladowe dostępne w naturze - żaden inny produkt nie zawiera tak
kompleksowej mieszanki naturalnych składników jak oferowane przez nas niezwykłe Minerały Fulwowe.
Bardzo wygodne i niezwykle wydajne (prawie 900 kropli w każdej butelce) - wystarczy tylko kilka kropli dziennie wypić do posiłku
z ulubionym sokiem lub wodą z cytryną.

Sposób użycia:
W zależności od potrzeb przyjmować od 3-5 kropli, 2 do 3 razy dziennie, podczas posiłku. Korzystając z dołączonego do buteleczki
zakraplacza dodać od 3-5 kropli do ulubionego soku, bądź wody z cytryną lub według zaleceń specjalisty.
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Nigdy nie zakraplać (przyjmować) bezpośrednio do ust (na język). Nie dodawać do chlorowanej wody, najlepiej rozpuszczać w wodzie
mineralnej, bądź ulubionym soku. Kropli nie trzeba przechowywać w lodówce po otwarciu.
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