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PHYTOPATH
Artikelnummer: 18510
inhoud:

90 capsules

Anti-oxidant bescherming
Het toevoegen van elke vorm van fruit en groenten aan je dieet
kan bevorderend zijn voor je gezondheid. Maar sommige voedingsmiddelen bevatten meer anti-oxidanten dan andere. De drie
belangrijkste anti-oxidanten vitaminen zijn vitamine A, vitamine C
en vitamine E. Je zult ze herkennen als kleurrijke stukken fruit en
groenten – met name degene die paars, blauw, rood, oranje en
gele tinten hebben.
Anti-oxidant is een classificatie van verschillende vitamin-rijke
organische stoffen, inclusief bioflavonoïden, fytonutriënten en
de carotenoïden die kleur toevoegen aan fruit en groenten. Op
het moleculaire en cellulaire niveau de-activeren anti-oxidanten
de vrije radicalen, wat in feite beschadigde moleculen zijn die
zichzelf repareren door stoffen te stelen uit de gezonde cellen
van ons lichaam.

Phytopath
HOEVEELHEID PER PORTIE

Vrije radicalen zijn natuurlijke bijproducten van vele processen
binnenin, en tussen de cellen. Ze worden ook aangemaakt door
blootstelling aan aan verschillende milieu-factoren zoals luchtvervuiling, pesticiden, additieven en straling, alsmede aan de
effecten van het ouder worden, stress en ziekte. Iedereen heeft
een voedzaam scherm en verdediging nodig tegen de gevaren
van het alledaagse leven. Van vrije radicalen wordt aangenomen
dat ze een rol spelen in vele verschillende gezondheidsproblemen. Vrije radicalen kunnen schade veroorzaken aan de celwanden, bepaalde cel-structuren en genetische materialen in cellen.
Deze schade kan, gedurende de tijd, onomkeerbaar worden.*

% dagelijkse waarde*

RDA*

Vitamine C

134mg

168%

vitaminE E

90mg

750%

Beta-caroteen (vitamine A)

5.3mg

111%

Groene thee extract

134mg

Curcuma extract

100mg

*% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH)

Gezondheidsvoordelen
PhytoPath® is een zeer effectieve combinatie van vitamines A (beta-caroteen), C en E om toe te voegen aan je dagelijkse dieet:
 Vitamine C en E dragen bij in de bescherming van cellen tegen
oxidatieve stress.
 Vitamines A en C dragen bij in de normale functie van het immuunsysteem.
 Vitamine C draagt bij in normale collageenvorming voor de normale functie van bloedvaten.
 Vitamine A draagt bij in het onderhoud van de normale huid en
normaal zicht

Aanbevolen gebruik:
Neem dagelijks 2 capsules met wat water tijdens de maaltijd.

Ingrediënten
Vitamine A, C en E, D-alfa-tocoferylacetaat, gelatine, L-absorbic zuur, groene thee-extract, curcumine extract, OPC-bevattende druivenpitten
extract, boekweit extract, OPC-bevattende pijnboomschors extract, beta-carotiene, abrikoospoeder, perziek, granaatappel en pruimen, citrus
bioflavonoïden, rode wijn extract, vulstof, micro kristallijne cellulose, antiklontermiddel; siliciumdioxide.
Voor meer informatie bezoek onze website op: www.unicity.com

