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RED CLOVER plus
Artikelnummer:

2375

inhoud:

100 capsules

Een mix van speciale kruidenextracten die de lever en de
darmen voeden, reinigen en versterken.

overzicht
Ons lichaam wisselt continue tijdens onze dagelijkse werkzaamheden. Het ouder worden, stress en normale ‘slijtage’ dragen er
toe bij dat de lichaamsfuncties afnemen. Een slecht diet, weinig slaap of een gebrek aan beweging leiden eveneens tot een
afname van onze fysieke capaciteiten. En, tenslotte, kunnen
ook ziekten bijdrage in de veroudering van het lichaam. Om
er zeker van te zijn dat we er alles aan doen om een goede gezondheid te behouden dienen we een goed, gebalanceerd dieet
te volgen, regelmatig sporten, voldoende slaap te nemen etc.
Unicity gelooft dat natuurlijke kruidentoevoegingen ook kunnen
helpen om belangrijke voedingsstoffen en toevoegingen kunnen
bieden zodat het lichaam het beste kan functioneren waardoor
vroegtijdige veroudering of afname van lichaamsfuncties wordt
tegengegaan. *
Red Clover Plus® is een krachtige combinatie die het bloed
en de lever helpt, alsmede het lichamelijke afweersysteem. Het
helpt het weefsel en de cellen te reinigen. Het wordt ook gebruikt
om de bloeddoorstroming te verhogen en de klieren in balans te
houden.
Red Clover Plus® is een mix van speciale kruidenextracten dat
het lichamelijke vermogen voedt om zichzelf te reinigen en de
functies van de lever en het darmkanaal te verbeteren. De lever
is het grootste, vaste, orgaan van het lichaam en voert een aantal
essentiële functies uit. Het breekt gifstoffen en giftige stoffen af
totdat ze onschadelijk zijn. Het maakt ook enzymen, cholesterol
en eiwitten aan, zet beta-caroteen om in vitamine A en produceert gal voor de spijsvertering. De lever slaat ook glycogeen op,
verteerde koolhydraten die op bepaalde momenten vrijkomen
om de bloedsuikerspiegel op peil te houden. Zoals u ziet dient
de lever in uitstekende staat te blijven om het lichaam goed te
laten functioneren. Daarnaast is het lichaamsvermogen om gezonde bloedcellen aan te maken, essentieel voor het behoud
van alle organen en systemen. Wanneer het darmkanaal goed
werkt, dan zal al het afval regelmatig worden verwerkt of geëlimineerd. Dit voorkomt ook dat er buitensporinge ontgiftingsdruk
op de lever wordt geplaatst.

red clover plus
HOEVEELHEID PER PORTIE

% dagelijkse waarde*

cascara sagrada (schors)

12mg

*

melange

603mg

*

Rode klaver (bloesem)

*

Schaapszuring (plant)

*

Berberis (wortel)

*

Echinacea (wortel)

*

Zoethout (wortel)

*

Duivelsklauw extract

*

Sarsaparilla (wortel)

*

Stekelig as (schors)

*

Klit (wortel)

*

Blaaswier (plant)

*

Rosemarijn (blad)

*

*Dagelijkse waarde niet
vastgesteld
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Aanbevolen gebruik
Neem dagelijks één capsule met een groot glas water en verhoog langzaam in een periode van twee tot drie weken, de
inname naar driemaal daags twee capules. Niet voor langdurig gebruik.

INGREDIËNTEN

Gelatine, Microkristallijne cellulose.
Bezoek voor meer informatie: www.unicity.com

