Informacje o produkcie
Utworzono 17-01-2019

czosnek z pietruszką, Garlic Caps with Extra Parsley, tabletki czosnkowe

Cena : 55,00 zł

Cena promocyjna : 45,20 zł
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Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Tabletki czosnkowe z pietruszką
Koncentrat bezzapachowy olejku czosnku chińskiego z pietruszką.
Czosnek w literaturze okreslany jest naturalnym antybiotykiem zwanym " esencją zdrowia", a potocznie "rosyjską
penicyliną"
1 kapsułka to olejek z małej główki czosnku!
Korzystny wpływ czosnku na stan zdrowia jest znany od wielu lat. Zawiera ponad 200 substancji biologicznie
czynnych : witaminy, skł. mineralne, aminokwasy i enzymy. Systematyczne przyjmowanie czosnku wpływa na poziom
cholesterolu całkowitego, chroniąc wewnętrzna ściany naczyń krwionośnych.
Główną substancją czynną jest allicyna, która charakteryzuję się działaniem antybiotycznym. Współczesne preparaty
najlepszej jakości wykorzystują wszystkie zalety, przy czym nie powodują niemiłego zapachu i zgagi wywoływanej
czosnkiem, który spożywa się na surowo.
O roślinie tej można przeczytać nawet w najstarszych zapiskach. Egipscy budowniczy piramid otrzymywali czosnek,
cebulę oraz rzodkiewkę, by uniknąć chorób zakaźnych. Czosnek był także uwzględniany w diecie rzymskich żołnierzy.
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W profilaktyce
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mocno wzmaga naturalne siły odpornościowe organizmu
wpływa na poziom cholesterolu i ciśnienie tętnicze
ma wpływ na dobre funkcjonowanie serca
dzięki związkom siarkowym w czosnku utrzymuje w dobrym stanie włosy
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Ze wzglęgu na swoją postać - kapsułki żelowe i wchłanialność jelitową, jak również z brakiem zapachu czosnek chetnie
przyjmowany jest nawet przez małe dzieci.

Opakowanie zawiera: 100 kapsułek
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1 kapsułaka zawiera:

Bezwonny czosnek 350.00 mg
Pietruszka 250.00 mg

Dawkowanie: 2- 4 kapsułki dziennie po posiłku
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Informacje o produkcie

Opakowanie: 100 kapsułek
Dawkowanie: 2-4 kapsułki dziennie po posiłku

Dostępne opcje czosnek z pietruszką, Garlic Caps with Extra Parsley, tabletki czosnkowe

w

at

» Koszt dostawy: od 11 zł.
» Czas dostawy: do 3 dni roboczych.
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