Informacje o produkcie
Utworzono 17-01-2019

Vital A multiwitamina dla grupy krwi A

Cena : 93,00 zł

Cena promocyjna : 85,00 zł
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Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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VITAL A to nowoczesny preparat zawierający zestaw witamin i minerałów starannie skomponowany względem potrzeb osób posiadających grupę krwi "A".
Kilkanaście tysięcy lat temu przodkowie ludzi współczesnych, posiadający grupę krwi "O" musieli z różnych względów zmienić swój jadłospis oparty na
spożywaniu mięsa i znaleźć inne źródło pożywienia. Wielu ludzi zaczęło spożywać pokarm roślinny. Zaczęła rozwijać się produkcja oparta na rolnictwie i
uprawach. W ten sposób wykształciła się grupa krwi "A", z genetycznym kodem roślinożercy. Również dla współczesnych posiadaczy grupy "A" odpowiednie
odżywianie powinno być oparte na produktach pochodzenia roślinnego (wegetarianizm).
Osoby posiadające tą grupę krwi zgodnie z teorią dr Petera J. D Adamo posiadają tolerancyjny układ odpornościowy, co sprawia, że łatwo adaptują się do
zmian dietetycznych i środowiskowych. Czasami jednak ten zbyt przyjazny dla otoczenia system nie jest w stanie rozpoznać wroga, co zwiększa ryzyko
infekcji oraz nowotworów. Niekorzystna reakcja na stres, połączona z predyspozycjami do większości chorób cywilizacyjnych, sprawią, że u osób z grupą
krwi A częściej niż u tych z innymi grupami stwierdza się choroby układu sercowo-naczyniowego, astmę oraz cukrzycę. Ponadto problemem posiadaczy tej
grupy krwi jest zmniejszona produkcja soków żołądkowych, a także zaburzona funkcja wątroby i pęcherzyka żółciowego. Zdrowie osób z grupą krwi A jest
więc bardziej zagrożone niż pozostałych grup, dlatego należy możliwie jak najwcześniej dostarczyć im niezbędną pomoc poprzez odpowidnie dostosowanie
diety oraz suplementację preparatem VITAL "A", który pobudza ich delikatny organizm do działania. Siły immunologiczne wspierają zawarte w nim
beta-karoten, witamina E i C, glutation, zestaw bioflawonoidów, a spośród pierwiastków - cynk i selen. Zestaw ten to także skuteczna profilaktyka chorób
sercowo-naczyniowych oraz nowotworów. Unikalna kombinacja składników pochodzenia roślinnego reguluje większość zaburzonych funkcji organizmu z
grupą A. Zawarte w nich substancje czynne nie tylko doskonale uzupełniają swoje działanie, ale czasami nawet wzajemnie potęgują swój wpływ na
organizm. Zielona herbata, głóg i borówka amerykańska to stanowią obronę przed niszczycielskim wpływem wolnych rodników. Ich korzystne działanie
dotyczy zwłaszcza układu sercowo-naczyniowego. Głóg często nazywany jest "witaminą starego serca", ponieważ wzmacnia mięsień sercowy oraz poprawia
jego ukrwienie. Natomiast imbir i oregano regulują zaburzone wydzielanie soków żołądkowych. Pracę przewodu pokarmowego wspomagają też pietruszka,
borówka, śliwka i bromelaina. Ten ostatni składnik to enzym otrzymywany z ananasa - nie tylko ułatwia on trawienie białek i przyswajanie składników
pokarmowych, ale (podobnie jak zielona herbata) zapobiega skłonnościom do nadmiernej krzepliwości krwi.
Vital A jest więc preparatem, który wychodzi naprzeciw potrzebom, jakie posiadają osoby z grupą krwi "A", by normalnie i zdrowo funkcjonowac.
Codzienne przyjmowanie tego preparatu oraz stosowanie diety zgodnej ze swoją grupą krwi pomoże utrzymac odpowiednią odpornośc organizmu,
zapewnic jego prawidłowe funkcjonowanie a tym samym zmniejszy ryzyko powstania stanów chorobowych.
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Suplementajca tym preparatem zalecana jest :
- osoby posiadające grupę krwi "A"
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Opakowanie zawier: 90 tabletek

Dawkowanie: 1 tabletkadziennie po posiłku
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1 tabletka zawiera:
Beta karoten 1.20 mg
Betaina HCL 10.00 mg
Biotyna 40.00 mcg
Bor 50.00 mcg
Bromelaina 25.00 mg
Cholina 20.00 mg
Chrom 50.00 mcg
Cynk 8.00 mg
Ekstrakt z korzenia imbiru (std. 5% gingeroli) 5.00 mg
Ekstrakt z liści zielonej herbaty (std. 20% polifenoli) 10.00 mg
Inozytol 20.00 mg
Jod (kelp) 50.00 mcg
Kompleks bioflawonoidów z cytrusów 4.00 mg
Kompleks hesperydyny 5.00 mg
Krzem 1.00 mg
Kwas foliowy 150.00 mcg
Kwas pantotenowy 5.00 mg
Kwercetyna 5.00 mg
L-cysteina 20.00 mg
L-glutation 5.00 mg
Liść głogu (std. 2% flawonoidów) 10.00 mg
Liść oregano 50.00 mg
Liść pietruszki 50.00 mg
Magnez 50.00 mg
Mangan 1.00 mg
Miedź 0.50 mg
Molibden 80.00 mcg
Niacyna 18.00 mg
Nikiel 30.00 mcg
Owoc borówki amerrykańskiej 20.00 mg
Owoc śliwy 20.00 mg
PABA 5.00 mg
Potas 20.00 mg
Rutyna 4.00 mg
Selen 40.00 mcg
Wanad 10.00 mcg

Informacje o produkcie
Wapń 100.00 mg
Witamina B1 1.40 mg
Witamina B12 1.00 mcg
Witamina B2 1.60 mg
Witamina B6 2.00 mg
Witamina C 60.00 mg
Witamina E 10.00 jm
Żelazo 8.00 mg

Opakowanie: 90 tabletek
Dawkowanie: 1 tabletka dziennie po posiłku

Dostępne opcje Vital A multiwitamina dla grupy krwi A
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» Koszt dostawy: od 11 zł.
» Czas dostawy: do 3 dni roboczych.
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