OPC Synergia

MelissaBalans +

Super-antyutleniacze

dla spokoju i dobrego snu

OPC z czerwonych winogron,
kory sosnowej oraz zielonej
herbaty wzbogacony innymi
przeciwutleniaczami: polifenolami, witaminą C z aceroli
oraz naturalną witaminą E.
Ważne mikroelementy (cynk
i selen) wspomagają efekt synergii i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.
Witamina B6, B12 i kwas foliowy przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania systemu odpornościowego.
OPC Synergia ma bardzo korzystny wpływ na stan włókien
kolagenowych tkanki łącznej, naczyń oraz skóry. OPC w
połączeniu z kompleksem witamin oraz selenem i cynkiem
wpływa bardzo korzystnie także na funkcjonowanie narządów wewnętrznych oraz układu nerwowego.

MelissaBalans + tabletki zasadowe są stworzone z myślą
o osobach, które są narażone
na stres (przyczyna powstawania dużej ilości kwasów), uczących się, intensywnie pracujących. Produkt zawiera składni
ki odkwaszające – cytryniany –
oraz pełny zestaw witamin i minerałów działających tonizująco na układ nerwowy, pracę serca i prawidłowe
ciśnienie krwi.
MelissaBalans+ wzbogacona jest o specjalny ekstrakt
z melisy Cyracos oraz składniki dla silnych nerwów, odporności psychicznej, lepszej jakości snu, szybszej regeneracji i pełniejszego wypoczynku.
MelissaBalans+ suplement diety 250 tabl. na 50 dni

Dr. Jacob’s

Składniki
zdrowia

OPC Synergia suplement diety 120 kapsułek na 120 dni

Q10 Synergia
DHA-EPA

dla energii i witalności

olej z alg Schizochytrium bogaty w kwasy
tłuszczowe Omega-3

Q10 Synergia zawiera wysokiej jakości najczystszy koenzym Q10 (z Japonii), taurynę
(aminokwas) i L-karnitynę. Koenzym ten jest odpowiedzialny za pracę mitochondriów
– elektrowni komórkowych
(bierze czynny udział w procesie oddychania komórkowego). Q10 jest ważny dla
utrzymania zdrowia, spowalnia procesy starzenia i jest
jednym z najsilniejszych antyutleniaczy. Jest szczególnie
ważny dla prawidłowej pracy serca. Witaminy B2 i B3 zawarte w Q10 Synergia wspomagają produkcję energii,
zmniejszają zmęczenie, działają korzystnie na układ nerwowy, chronią śluzówki.
Wchłania się w ustach, więc nie niszczą go soki żołądkowe. Składniki produktu wzajemnie wzmacniają swoje
działanie dając efekt synergii.

DHA-EPA to nasza nowość i jeden z niewielu takich produktów na rynku. Został on stworzony specjalnie dla wegan.
Nienasycone kwasy tłuszczowe
DHA (kwas dokozaheksaenowy)
i EPA (kwas eikozapentaenowy) to jedne z niezbędnych
składników budulcowych – są niezastąpionym elementem
konstrukcyjnym wszystkich komórek organizmu. Glony są
zdrową, roślinną alternatywą jako źródło ważnych dla zdrowia kwasów tłuszczowych Omega-3.
Tylko jedna kapsułka DHA-EPA zawiera aż 250mg kwasów
EPA i DHA w proporcji 2:1. DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowych funkcji mózgu i prawidłowego widzenia. EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowej czynności serca.
DHA-EPA suplement diety 60 kapsułek na 30-60 dni

Q10 Synergia suplement diety 80 g proszek na 100 dni

Dr. Jacob’s od roku 1997 specjalizuje się w naturalnych suplementach diety najwyższej jakości.
Wszystkie nasze produkty są wieloskładnikowe,
gdyż tak występują w naturze.

D3 Witamina słońca
Wysokiej jakości, aktywna biologicznie witamina D3 już
rozpuszczona w ekologicznym oleju słonecznikowym. Produkt wegetariański (pozyskiwana z lanoliny z wełny owczej).
W Polsce niedobory witaminy D ma ok. 90% osób. Jej niski
poziom może już wczesną jesienią odbić się negatywnie na
odporności, prowadzić do zmniejszenia wchłaniania wapnia, ważnego dla kości i zębów oraz funkcjonowania mięśni.
Witamina D ma także wpływ na nasze dobre samopoczucie.
Suplementacja witaminy D jest niezbędna przez cały rok,
gdyż nawet latem zwykle zbyt mało przebywamy na słońcu,
a opalając się korzystamy z kremów z filtrem UV.

Witamina K2 (MK-7)
Witamina K2 w formie menachinonu-7 (MK-7) jest szczególnie dobrze przyswajalna i ma długi okres stabilnego trwania.
Witamina ta ma korzystny wpływ na krzepliwość krwi. Wraz
z witaminą D współdziała ona w tworzeniu i odnawianiu zdrowych mocnych kości i zębów. Produkt wegański.

Witamina D3K2
Połączenie witamin D3 i K2. Proporcje witamin są dobrane tak, aby nie tylko prawidłowo przyswajać wapń,
ale by trafił on w organizmie tam, gdzie powinien, np. do
kości i zębów, a nie do ścianek naczyń krwionośnych. Polecamy dla kości, krzepliwości, gospodarki wapniowej, odporności. Produkt wegetariański.

D3 Witamina słońca suplement diety 20 ml na 600 porcji
Witamina K2 suplement diety 20 ml na 75 - 300 porcji
Witamina D3K2 suplement diety 20 ml na 150 porcji

FamilyVital

Lactacholin

zdrowie dla całej
rodziny
FamilyVital to zdrowy napój kakaowy zapewniający niezbędne składniki odżywcze. Przyczynia się do
utrzymania dobrego
zdrowia dzięki zawartości wysokiej jakości
kakao, wszystkich 13
ważnych witamin (A, B2, B5, B6, B12, C, D, K, kwas foliowy,
naturalne witaminy E), pierwiastków śladowych (cynku,
selenu, manganu, chromu), żelaza, magnezu. Coś w sam
raz na świetne rozpoczęcie dnia! Ma smak mlecznej czekolady, nie zawiera cukru, laktozy i glutenu.
FamilyVital suplement diety 325g 50 porcji

Moc Kobiety i Siła Mężczyzny
Służą do sporządzania smacznych koktajli, które zawierają to, co potrzebne dojrzałym kobietom i mężczyznom.
Produkty sporządzone z wartościowych składników roślinnych. Bogate w pełni naturalne witaminy, minerały
i aktywne składniki roślinne. Szczególnie polecane dla
osób aktywnych, dla zdrowia serca, mózgu, utrzymania
dobrej sylwetki i kondycji, wysokiej odporności na stres,
wzmocnienia sił witalnych i libido, spowolnienia procesów starzenia.

Siła Mężczyzny suplement diety 350 g na ok. 35 dni
Moc Kobiety suplement diety 333 g na ok. 43 dni

bogate źródło kwasu mlekowego, choliny oraz witamin
z grupy B

Kwas mlekowy odżywia bakterie
jelitowe, które rozkładają go na
kwas masłowy – najważniejszy
składnik odżywczy dla błony śluzowej jelit. Kwas mlekowy utrzymuje prawidłowe, lekko kwaśne
środowisko jelita grubego.
Cholina jest niezbędna dla pracy wątroby i metabolizmu
tłuszczów (oczyszczanie ze złogów tłuszczowych). Buduje
osłonki komórek nerwowych (osłonki mielinowe). Większość
osób spożywa z pokarmem jedynie 10% dziennego zapotrzebowania na cholinę.
Witaminy z grupy B są ważne dla funkcji serca oraz wytwarzania energii. Mają korzystny wpływ na sprawność
umysłową, wspomagają procesy regeneracji skóry i błon
śluzowych, dla metabolizmu żelaza, procesu tworzenia
krwi i krwinek czerwonych.
Lactacholin suplement diety 100 ml na 30 dni

Grana imun
Granat, czarny bez, cynk,
selen i witamina B2
Dla odporności przez cały rok,
szczególnie w okresie zwiększonej zapadalności na przeziębienia i grypę (składniki
działają korzystnie na skracanie czasu i łagodzenie objawów przeziębienia i grypy).
Zakrapla się go do ust i dlatego składniki aktywne Granaimunu działają na pierwszej linii obrony – wchłaniają się już
w jamie ustnej i gardle. Działają korzystnie także na błony
śluzowe jamy ustnej, gardła i dziąsła. Dla szybkiego efektu
wchłaniania, do produktu dodany jest alkohol. Jednakże,
jego ilość w porcji dziennej jest taka, jak w kromce razowego chleba. Dlatego Granaimun to środek bezpieczny, także
dla małych dzieci.
Granaimun suplement diety 100 ml na 30 dni

