Informacje o produkcie
Utworzono 17-01-2019

Rhodiolin różeniec górski witalność organizmu

Cena : 126,00 zł

Cena promocyjna : 112,40 zł
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Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Preparat zawierający unikalną roślinę Rhodiola rosea (Różeniec górski) Bogactwo naturalnych witamin,
składników mineralnych i substancji biologicznie czynnych zapewnia jej unikalny, wielokierunkowy wpływ
na organizm.

Rhodiola rosea - wiele potrafi
O działaniu wyciągu z Rhodiola rosea świadczą zapiski doświadczeń sprzed kilku tysięcy lat, przekazy ustne przechodzące z pokolenia na pokolenie oraz
wyniki niezliczonych badań klinicznych. Na ich podstawie dość dokładnie można określić mechanizm działania Rhodiola rosea. Wyniki są zdumiewające.
Różeniec górski wykazuje wręcz niewiarygodny wpływ na nasze zdrowie.
Składniki aktywne Rhodiola rosea, utrzymując równowagę systemu immunologicznego oraz odpowiedni poziom hormonów, pomagają zachować
organizmowi stan homeostazy i odporność na choroby.
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Jego związki wspierają pracę serca chronią mięsień sercowy przed niewłaściwym funkcjonowaniem.
Rozawina oraz salidrozydy zawarte w Rhodiola rosea, poprzez zwiększenie poziomu serotoniny w mózgu,zapewniają jego dobre działanie (mamy dobry
nastrój).
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Unikalne działanie Rhodiola rosea:

bogactwo naturalnych witamin, składników mineralnych i substancji biologicznie czynnych zapewnia unikalny,
wielokierunkowy wpływ na organizm.
utrzymuje równowagę wewnętrzną organizmu (homeostazę), zwiększając jego odporność na choroby.
wspiera reakcję na stres,
wpływa na poziom ciśnienia tętniczego
potrzebny do prawidłowego funkcjonowania serca
ma wpływ na prawidłowe funcjonowanie układu immunologicznego (odporność)
potrzymuje witalność seksualną
łagodzi objawy wywołane stresującym i napiętym stylem życia
wspomaga układ nerwowy oraz posiada ogólne właściwości energetyzujące

Zawarty w Rhodiolin cynk przyczynia się on do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego,
jest niezbędny we właściwym przebiegu podziału komórek oraz funkcjonowaniu narządów rozrodczych.
Składniki aktywne produktu poprawiają ogólne samopoczucie, pomagają utrzymać umysłową czujność oraz dostarczają
organizmowi witalności.
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Są szczególnie zalecane osobom narażonym na nadmierny stres lub codzienny wysiłek umysłowy i/lub
fizyczny.

Informacje o produkcie

Skład:
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Rhodiola rosea 100.00
Cynk 5.00 mg

mg

Dawkowanie: 1-2 kapsułki dziennie
120 kapsułek
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Opakowanie:

Zamów Rhodiolin juz teraz.

Opakowanie: 120 kpsułek
Dawkowanie: 1-2 kapsułki na pół godziny przed posiłkiem

Dostępne opcje Rhodiolin różeniec górski witalność organizmu

w

at

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