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liver essentials
Artikelnummer: 15880
inhoud:

90 capsules

Voedingsstoffen voor een gezonde
Deze unieke formule combineert geweldige ingrediënten in een
lever de steun krijgt die het nodig heeft om een krachtige beschermer van de lichamelijke gezondheid te zijn.*
andere organen en systemen beter functioneren. De lever, die
gehaald voordat ze ooit de belangrijke organen zullen bereiken.
Bovendien werkt de lever nauw samen met de longen, huid, het
te elimineren, een ander belangrijk element in de gezondheid en
het welzijn.*
Mariadistel fruitcomplex; mariadistel wordt van oudsher gebruikt
voor inwendige redenen en promoot de gezondheid van de lever, galwegen en de milt. Dit speciale complex heeft aangetoond
dat het anti-oxidante bescherming biedt en helpt bij het stabiliseren van de celmembranen van de lever.*
Groene thee (Camellia sinensis): Een Chinese legend beweert
dat deze populaire thee het lichaam onderstent als een belangrijke anti-oxidant.*
N-acetyle-cysteine: dit belangrijke ingrediënt geeft anti-oxidante
bescherming tijdens de reinigingsprocessen van het lichaam.*
Curcumine; traditioneel gezien, een favorite. Deze substantie
bevat een anti-oxidant potentieel voor bescherming tegen beschadiging door vrije radicalen.*

De lever, die een belangrijke rol speelt bij het ontgiffen, bewaakt zorgvuldig het hart en zorgt er voor dat
schadelijke deeltjes uit het bloed verwijderd zijn voordat ze ooit de critische organen bereiken.
ü

Voedt en reinigt de lever.**

ü Levert belangrijke anti-oxidanten die betrokken zijn
bij het reinigen van de lever.**
ü
Bevordert de gezondheid van de lever en galblaas.**

liver essentials
HOEVEELHEID PER PORTIE

% dagelijkse waarde*

silybin Phytosome (Siliphos, silybin
van mariadistel en gebonden aan
fosfatidylcholine)

40 mg

Speciale mix
N-acetyl-l-cysteine
picrorhiza kurroa wortel (5% picroside II)
picrorhiza kurroa wortel (5% apocynin)
schisandra fruit (5% schisandrins)
Extract van groene thee blaadjes (40% catechins en 25%
egcg)
tumeric wortel extract (95% curcumin)

referenties
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Aanbevolen gebruik
Neem 3-maal daags 1 capule met wat water tijdens de maaltijd

INGREDIËNTEN

Maltodextrine, gelatine, strearic zuur, siliciumdioxide, magnesiumstearaat.
Voor meer informatie bezoek onze website op: www.unicity.com

