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Overzicht
Het vatenstelsel werkt als een soort supersnelweg voor het
lichaam en transporteert de belangrijkse voedingsstoffen en
brandstof zodat ons lichaam goed kan functioneren.
Circulatie vergemakkelijkt vele aspecten van het menselijk
lichaam waardoor het makkelijker is voor het hart om
voedingsstoffen rond te pompen door het lichaam. Een
verbeterde cirulatie correleert met een verhoogde energie,
beter uithoudingsverogen en verbeterde geestelijke alertheid
en geheugen. Een verbeterde circulatie kan ook leiden tot een
verbeterde stemming en een groter gevoel van vitaliteit.
Unicity Renew helpt, tezamen met een verbeterd dieet, een
gezond circulatiesysteem te ondersteunen.

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN
L-Arginine — L-Arginine werkt als een anti-oxidant1 en verhoogd
de vasodilatatie en coronaire bloedstroom. 2,3
Tribulus Terrestris — Tribulus Terrestris is een traditioneel Chinees
kruid waarvan bekend is dat het de bloedcirculatie bevorderd.4
Ginkgo Biloba – Ginkgo Biloba verhoogt de bloedcirculatie door
het hele lichaam.
Maca Extract — Maca Extract is een natuurlijke bron van mineralen
zoals calcium, ijzer en koper.5
Mucuna Pruriens — Mucuna pruriens is een boon-achtige plant die
ingenomen wordt om de bloedsdoorstroming te stimuleren.
Amerikaanse Ginseng Wortel — Amerikaanse Ginseng wortel is
een kruid dat gebruikt wordt voor verschillende behandelingen. De
wortel wordt gebruikt om atherosclerose, ofwel aderverkalking, aan
te pakken.
B-Vitaminen — B-vitaminen kunnen de energieopbrengst van
mitochondria in de cellen verhogen door te werken als co-factors.
Het resultaat is een verhoogde energie en vitaliteit.
Vitamine E — Vitamine E is een ingrediënt waarvan de remmende
kracht op bloedstolling en de verhoging van de bloedstroom,
uitvoerig beschreven is.

KENMERKEN EN VOORDELEN

Renew voor mannen bevat actieve ingrediënten zoals
L-arginine en Ginko biloba waarvan is aangetoond dat ze
de bloedvaten en anders openen. Renew kan helpen bij
het ondersteunen van een gezonde circulatiesystem en
helpt je te focussen op wat daadwerkelijk belangrijk is –
genieten van het leven.
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Zwarte peper extract — Zwarte peper extract werkt als een
verjonger dankzij het verhogen van de permeabiliteit en derhalve de
absorptie van de werkzame bestanddelen in Renew.

Hoeveelheid: 3-4 capsules / 60 porties per container.
Dit product is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten.
Voor meer informatie bezoek onze website op: www.unicity.com

