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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.
Dong Quai — Van Dong Quai is bekend dat het de symptomen van
de menopauze, zoals opvliegers en nachtelijk zweten, verminderd.
Ashwagandha poeder — Ashwagandha poeder is een kruid
die in de Ayurvedische geneeskunde bekend staat om haar
adaptogene effecten die helpen om het lichaam te adapteren en
wat fungeert als een vasoconstrictor.
Damiana — Damiana is het blade n de steel van een wilde struik
die gebruikt wordt om het mentale en fysieke uithoudingsvermogen
te stimuleren.
B-Vitaminen — B-vitaminen kunnen de energie-opbrengst van de
mitochondria in de cellen verhogen door te fungeren als cofactors
wat resulteert in 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.
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.

KENMERKEN EN VOORDELEN
Renew voor vrouwen bevat actieve ingrediënten
zoals Ashwagandha poeder en Vitamine B waarvan
is aangetoond dat ze helpen bij stress en de
bloeddoorstroming te verhogen. Renew kan helpen een
gezonde doorstroming te steunen en helpt je te focussen
op wat echt belangrijk is – genieten van het leven.

REFERENTIES
1 Parker JO, Parker JD, Caldwell RW, et al. The effect of
supplemental L-arginine on tolerance development during
continuous transdermal nitroglycerin therapy.J Am Coll
Cardiol 2002;39:1199-203.
2 Lerman A, Burnett JC Jr, Higano ST, et al. Long-term
L-arginine improves small-vessel coronary endothelial
function in humans. Circulation 1998;97:2123-8.
3 Adams MR, McCredie R, Jessup W, et al. Oral L-arginine
improves endothelium-dependent dilatation and reduces
monocyte adhesion to endothelial cells in young men with
coronary artery disease. Atherosclerosis 1997;129:261-9.
4 Wang B, Ma L, Liu T. 406 cases of angina pectoris in
coronary heart disease treated with saponin of Tribulus
terrestris. Chung Hsi I Chieh Ho Tsa Chih 1990;10:85-7.
5 Li G, Ammermann U, Quiros CF. Gluconsinolate contents
in Maca (Lepidium peruvianum Chacon) seeds, sprouts,
mature plants, and several derived commercial products.
Economic Botany 2001;55:255-62.

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

