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Link do produktu: https://transferfactor.pl/cardiococktail-pomoc-dla-twojego-serca-formore-p-210.html

CardioCocktail™ - pomoc dla twojego
serca formore
Cena

253,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

CardioCocktail

Kod producenta

CardioCocktail

Producent

ForMor International

Opis produktu
CardioCocktail™ to wyjątkowa kompozycja antyoksydantów, OPC, witamin i minerałów, nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3-6-9 (pochodzących z roślin)
w korzystnych dla organizmu proporcjach; zawiera EDTA, L-argininę i L-cytrulinę, polifenole, został również wzbogacony o zestaw witamin z grupy B oraz kompozycję
soków owocowych.

Sok z mangostanu wspiera układ limfatyczny w usuwaniu z komórek toksyn i produktów przemiany materii.
Sok z winogron wykazuje właściwości obniżające ciśnienie krwi. Sok z żurawiny posiada właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne.
Sok z owoców acai jest najbogatszym źródłem kwasu ellagowego, który jest silnym antyutleniaczem i wspomaga profilaktykę anty nowotworową.
Sok truskawkowy ma działanie krwiotwórcze dzięki dużej zawartości żelaza; sole wapnia oraz fosforu w nim zawarte wzmacniają kościec, poprawiają pracę
mięśni, wzmacniają organizm.
Sok goji zawiera ogromną ilość beta-karotenoidów, czyli prowitaminy A, korzystnie wpływającej na wzrok, a także 21 niezbędnych minerałów, które ułatwiają
wchłanianie substancji odżywczych zawartych w CardioCocktailu oraz 19 aminokwasów.
Sok jabłkowy zawiera kwercetynę, która wpływa korzystnie na układ krążenia, gdyż uszczelnia naczynia krwionośne i chroni je przed osadzaniem się w nich
blaszek miażdżycowych; pektyny w nim zawarte mają zdolność obniżania poziomu cholesterolu.
Sok wiśniowy jest korzystny dla naszego przewodu pokarmowego, w tym dla żołądka, wątroby i trzustki. Kwasy owocowe, w które wiśnie są szczególnie
zasobne, doskonale wspomagają oczyszczanie naszego organizmu z substancji szkodliwych i niepożądanych.
składniki CardioCocktailu™ dostarczają więcej energii, wspierają zdrowie naczyń krwionośnych, podnoszą odporność organizmu, wpływają korzystnie
na funkcjonowanie mózgu, opóźniają procesy starzenia oraz wspomagają jakość życia seksualnego.
pojemność 1 litr

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Prosimy nie łączyć w jednym zamówieniu produktów Firmy ForMor z innymi firmami. Proszę zrobić drugie
zamówienie.
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