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RED CLOVER plus
Produktnummer:
innehåll:

2375

100 kapslar

En blandning av särskilda örtextrakt, som förbättrar, rensar
och ger näring åt levern och mag-tarmkanalen.

sammanfattning
I vårt dagliga liv förändras ständigt våra kroppar. Normalt
åldrande, stress och regelbundet slitage påverkar nedbrytningen
av kroppsfunktionerna. Dålig kost, sömn och dåliga motionsvanor är också skyldiga till att minska vår fysiska kapacitet. Slutligen kan även ohälsa och sjukdom bidra till kroppens försämring.
För att säkerställa att vi gör allt för att förbättra och bevara vår
allmänna hälsa så måste vi upprätthålla en korrekt och balanserad kost, motionera regelbundet, få tillräckligt med sömn, m.m.
Unicity anser även att naturliga, växtbaserade kosttillskott kan
tillföra viktiga näringsämnen och förbättringar så kroppen kan
fungera på bästa sätt, förebygga förtidigt åldrande och degenerering.*

red clover plus
Näringsvärde per portion

%dagligt värde*

cascara sagrada (bark)

12mg

*

patentskyddad blandning

603mg

*

rödklöver (blomma)

*

ängssyra (växt)

*

berberis (rot)

*

echinacea (rot)

*

Red Clover Plus® är en omfattande kombination av örter, vars
funktioner är att hjälpa blodet och levern samt bygga upp kroppens försvarssystem. Örtblandningen hjälper till med att rensa
vävnader och celler. Den har också använts till att förbättra cirkulationen och balansera körtelsystemet.

lakritsrot

*

extrakt av djävulsklo

*

sarsaparilla (rot)

*

taggig ask - zanthoxylum
americanum (bark)

*

Red Clover Plus® är en blandning av särskilda örtextrakt som
tillför styrka åt kroppens egen förmåga till att rensa och förbättra
levern samt mag-tarmkanalens funktioner. Levern är det största
fasta organet i kroppen och utför en mängd olika och viktiga
funktioner. Den bryter ner gifter och toxiner tills de är ofarliga. Den
producerar även enzymer, kolesterol och proteiner, omvandlar
betakaroten till vitamin A, och producerar galla för matsmältning.
Levern lagrar även glykogen, ett digererat kolhydrat som frigörs
vid vissa tider för att upprätthålla blodsockernivåer. Som du ser
så måste levern förbli i ett utmärkt skick för att kroppen ska kunna fungera korrekt. Dessutom är kroppens förmåga till att skapa
sunda blodceller avgörande för upprätthållandet av alla organ
och system. Om mag-tarmkanalen fungerar korrekt kommer
den bearbeta och eliminera avfall på en regelbunden basis. Det
förhindrar också att en alltför stor börda för avgiftning läggs på
levern.

kardborre (rot)

*

blåstång (växt)

*

rosmarin (blad)

*

*Dagligt värde ej fastställt
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rekommenderad användning
Ta dagligen en kapsel med ett stort glas vatten. Öka sedan mängden under en 2-3 veckors period till två kapslar, tre
gånger om dagen. Inte avsedd för långvarigt bruk.

Ingredienser
Gelatin, mikrokristallin cellulosa.
för mer information, besök: www.unicity.com

