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Duolife ProSelect kaps. 60 kaps.
 

Cena: 129,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent DUOLIFE S.A.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
DUOLIFE ProSelect 60 kapsułek

WŁAŚCIWOŚCI
DUOLIFE ProSelect 60 kapsułek

W PROFILAKTYCE I WSPOMAGANIU LECZENIA NOWOTWORÓW I CHORÓB NOWOTWOROWYCH.
Suplement diety ProSelect® charakteryzuje się wysoką zawartością polifenoli, alkaloidów oksoindolowych, tanin i steroli oraz
acetogenin. ProSelect® zmniejsza zawartość wolnych rodników we krwi zwiększając jej zdolności antyoksydacyjne. Wiąże toksyny i
pomaga zachować zdrową wątrobę.

Suplement diety ProSelect® zawiera opatentowaną formułę ProSelect® czyli wyselekcjonowane bogactwo naturalnych składników o
wysokiej koncentracji antyoksydantów, które pobudzają układ odpornościowy, jednocześnie wspierając układ nerwowy.

Ekstrakt z Vilcacory
silnie wspomaga układ odpornościowy organizmu oraz pomaga przywrócić siły witalne. Ponadto reguluje przemianę materii oraz
dostarcza codziennej dawki energii.

Ekstrakt z owoców gravioli
usprawnia układ immunologiczny i dostarcza energii do optymalizacji codziennych funkcji organizmu. Korzystnie wpływa na system
immunologiczny poprawiając naszesamopoczucie i dodając energii.

Ekstrakt z grzybów schitake
silnie pobudza układ immunologiczny oraz odmładza organizm, pozwalając nam dłużej zachować młody wygląd oraz lepsze
samopoczucie. Jest wyjątkowo sprawnym antyutleniaczem, który neutralizuje wolne rodniki i spowalnia proces starzenia się skóry.

Ekstrakt z pestek moreli
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 standaryzowany na zawartość witaminy B17, czyli amigdaliny, która skutecznie wspomaga układ odpornościowy i pomaga budować
naturalną barierę ochronną organizmu.

ProSelect®
dzięki doskonale dobranym naturalnym składnikom i opatentowanej formule stanow i bogate źródło antyoksydantów oraz substancji
odżywczych, wspomagających układ odpornościowy. Preparat ProSelect® pomaga usuwać z organizmu wolne rodniki, toksyny,
oczyszczać krew oraz przywrócić siły witalne.

Ekstrakt z Reishi
pomaga zwalczać stany zmęczenia fizycznego i psychicznego wpływając na poprawę samopoczucia oraz łagodząc skutki stresu.
Ekstrakt z Reishi wspomaga układ odpornościowy i pomaga utrzymać równowagę hormonalną organizmu.

ZALECANE SPOŻYCIE
1-2 kapsułki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, zamiennik
zróżnicowanej diety.

WAŻNE
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

SKŁADNIKI
ekstrakt z ziela Vilcacora 10:1 (Uncaria tomentosa L.), ekstrakt z owoców gravioli 10:1 (Annona muricata L.), ProSelect (zastrzeżona
formuła; kompozycja antyoksydantów warzyw i owoców), ekstrakt z Reishi 10:1 (Ganoderma lucidum), ekstrakt z Schitake 10:1
(Lentinula edodes), ekstrakt z pestek moreli (Prunus armeniaca L.) standaryzowany na 1% zawartość amigdaliny, dwutlenek krzemu
(substancja przeciwzbrylająca), składnik kapsułki (żelatyna-składnik otoczki).

Zawartość składników w porcji dziennej produktu 1 kapsułka 2 kapsułki
ekstrakt z Vilcacora 35 mg 70 mg
ekstrakt z owoców gravioli 35 mg 70 mg
ProSelect®
(zastrzeżona formuła antyoksydantów) 25 mg 50 mg
ekstrakt z Reishi 20 mg 40 mg
ekstrakt z Schitake 20 mg 40 mg
ekstrakt z moreli
(w tym amigdalina) 12 mg
0,12 mg 24mg
0,24 mg

Zawartość składników w porcji dziennej produktu 1 kapsułka 2 kapsułki
ekstrakt z Vilcacora 35 mg 70 mg
ekstrakt z owoców gravioli 35 mg 70 mg

ProSelect®
(zastrzeżona formuła antyoksydantów) 25 mg 50 mg
ekstrakt z Reishi 20 mg 40 mg
ekstrakt z Schitake 20 mg 40 mg
ekstrakt z moreli
(w tym amigdalina) 12 mg
(0,12 mg) 24mg
(0,24 mg)

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.
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PRODUCENT
Wyłączny dystrybutor:

DuoLife Sp. z o.o.
ul. Topolowa 22,
Więckowice k/Krakowa

 

Galeria
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