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Aboca Monokoncentrat Ananas, bromelina, odporność, 50
kapsułek
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aboca

Opis produktu
 

ABOCA MONOKONCENTRAT ANANAS - 50 KAPSUŁEK PO 450 MG

100 % NATURALNY
Fitokompleks całkowity z Ananasa otrzymuje sie z dojrzałego owocostanu tej tropikalnej rośliny.

Obecna substancja czynna to bromelina, enzymatyczny kompleks proteolityczny, znany ze swojego dobroczynnego działania na
organizm człowieka.

Enzym ten charakteryzuje się wyjątkowym, prozdrowotnym działaniem, zwłaszcza w przypadku zaburzeń odporności oraz chorób o
podłożu zapalnym. Bromelina intensyfikuje wydajność układu odpornościowego, powoduje wytwarzanie mediatorów stanu zapalnego
oraz niweluje takie objawy jak ból, gorączka czy obrzęk. Dodatkowo, ma dobroczynny wpływ na funkcjonowanie układu krwionośnego
– odgrywa istotną rolę w rozpuszczaniu skrzepów, działa antyagregacyjnie oraz korzystnie oddziałuje na kondycję żył.

Ananas zawiera również takie substancje czynne jak:

Witaminy z grupy B,

Witaminę A,
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Mikroelementy,

Makroelementy,

Monosacharydy,

Kwasy organiczne

Naturalny błonnik.

Wszystkie one wspomagają prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu.

Rygorystyczna selekcja surowca i systematyczna kontrola jakości oraz próby analityczne w laboratorium podczas całego procesu
produkcji, gwarantują standaryzację produktu, uwzględniając charakterystyczne pochodzenie fitokompleksu bez dodatku chemicznych
środków wypełniających.

Sposób użycia:

Zaleca się: przyjmowanie 2 kapsułek dwa razy dziennie w czasie posiłku.

Składniki:

Proszek z owocostanu ananasa (Ananas sativus), żelatyna.

Składniki w zalecanej dawce dziennej 4 kapsułki:

Fitokompleks całkowity z owocostanu ananasa - 1,42 g

Mianowany na zawartość aktywnej bromeliny - 12 jednostek FIP/100mg - 170 jednostekFIP

Uwagi:

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.

Zróżnicowany sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego unkcjonowania organizmu.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dystrybutor: Aboca Polska Sp. z o.o., ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice.
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