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Evolenz III MSE 90tabl Najważniejszy
antyoksydant pochodzenia
roślinnego.
Cena

189,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Producent

Mito Pharma

Opis produktu
Dlaczego Evolenz III MSE?
Firma MSE dr Enzmann jest wiodącym producentem preparatów mitochondrialnych w Niemczech. Od 40 lat
nieustannie tworzy najwyższej jakości preparaty oraz gwarantuje niezmienność składu. Skuteczność preparatów
potwierdzają badania naukowe.
Preparat Evolenz III MSE- to 3 najważniejsze enzymy, uzupełniające się wzajemnie i stanowiące wspólnie pierwszą
linię obrony przed wolnymi rodnikami.
Odpowiednio wyselekcjonowane składniki wchodzące w skład preparatu Evolenz III MSE są efektem wieloletnich
badań naukowych Laboratorium MSE i zespołu badawczego dr F. Enzmanna i mają gwarantowany najwyższy stopień
wchłaniania.
Evolenz III MSE jest preparatem czysto roślinnym, uzyskiwanym z kiełków pszenicy, kukurydzy i soi, dzięki temu
naturalnie bogatym w trzy enzymy ochronne: SOD (dysmutaza nadtlenowa), GPX (peroksydaza glutationowa) i KAT
(katalaza).
preparat nie zawiera: kazeiny, laktozy, żelatyny, sztucznych barwników
Polecany weganom i wegaterianom ( nie zawiera żelatyny)
Preparat produkowany zgodnie z GMP- stosowanie preparatów produkowanych zgodnie z GMP gwarantuje, że
otrzymujecie Państwo określone substancje w dawkach zgodnych z informacją podaną na opakowaniu.
Najwyższy stopień czystości i dobra przyswajalność gwarantowane przez Niemieckie Laboratorium MSE dr Franza
Enzmanna.
BEZ GMO
100% VEGAN
BEZ KAZEINY
BEZ LAKTOZY

EVOLENZ III MSE
Preparat czysto roślinny, uzyskiwany z kiełków pszenicy, kukurydzy i soi. Dzięki temu naturalnie bogaty w trzy najważniejsze
enzymy ochronne: SOD (dysmutaza nadtlenowa), GPX (peroksydaza glutationowa) i KAT (katalaza). Enzymy te są niemal
identyczne z enzymami wytwarzanymi przez organizm i stanowią pierwszą linię obrony przed wolnymi rodnikami.
Uzupełnienie pożywienia preparatem Evolenz III MSE zalecane jest zawsze wtedy, gdy dochodzi do obciążenia fizycznego
lub umysłowego; np.: w wyniku wpływu środowiska, stresu, uprawiania sportu wyczynowego. Zawsze wtedy, gdy dochodzi
do wzmożonej produkcji wolnych rodników.

Składniki uzupełniające Evolenz III MSE

Evolenz III MSE zawiera obok kiełków pszenicy, kukurydzy i soi także witaminę B12, witaminę E i selen. Witamina B12 pełni
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w mitochondriach istotną rolę jako kofaktor enzymów w przemianie energii. Ma duże znaczenie w metabolizmie białek,
tłuszczy i węglowodanów, regeneracji systemu nerwowego i tworzeniu czerwonych ciałek krwi. Witamina E ma m.in. działanie
przeciwutleniające i chroni lipidy w błonach komórkowych przed wolnymi rodnikami. Selen jest składnikiem licznych enzymów,
m.in. peroksydazy glutationowej.
prosimy nie łączyć w jednym zamówieniu produktów od innych producentów
Wysyłka tylko za przedpłatą kurierem
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