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DuoLife Chlorofil płyn 750 ml (but.)
 

Cena: 95,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 750 ml (but.)

Producent DUOLIFE S.A.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
DuoLife Chlorofil płyn 750 ml (but.)

WŁAŚCIWOŚCI

DUOLIFE Chlorofil płyn 750 ml
Twoja 100% naturalna ochrona na każdy dzień.

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.

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.

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
Chlorofilina posiada silne właściwości alkalizujące, pobudza eliminację potencjalnie szkodliwych toksyn i karcinogenów z organizmu,
opóźniają procesy utleniania komórkowego, zapobiega przedwczesnemu starzeniu i eliminują wolne rodniki. Wzmacnia immunologię
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 organizmu optymalizuje i utrzymuje dobry stan zdrowia. Dzięki zawartości miedzi, która jak żelazo doskonale transportuje tlen
cząsteczki Chlorofiliny są w stanie podróżować po całym organizmie, a dzięki swojej budowie zbliżonej do cząsteczki hemu
znajdującego się w naszej krwi nazywana jest nawet „zieloną krwią”

Olejek Miętowy
od setek lat jest znany i stosowany 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.

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.

ZALECANE SPOŻYCIE
10 ml dwa razy dziennie. Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć.

WAŻNE
Przechowywanie:
preparat przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć do 30 dni. Chronić przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Dodatkowe informacje:
Ze względu na fakt, iż suplement diety DuoLife jest produktem naturalnym, smak i konsystencja poszczególnych jego partii mogą się
różnić, w zależności od pory roku oraz surowców, które zostały użyte do produkcji. Ewentualny osad tworzą naturalne składniki i jest to
proces typowy dla takich produktów. Aby zniwelować osad należy wstrząsnąć przed spożyciem. Dzieciom do lat 4 zaleca się podawać
po konsultacji z pediatrą.

SKŁADNIKI
Woda oczyszczona, Chlorofilina, Jęczmień ekstrakt, Lucerna ekstrakt, Olejek miętowy, Chlorella ekstrakt, Gliceryna roślinna - stabilizator.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

PRODUCENT
DuoLife S.A.
ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice
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