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PHYTOPATH
Artikelnummer: 18510
Innehåll:

90 kapslar

Antioxidant Skydd
Att tillföra mer frukt och grönsaker av vilken sort som helst till din
diet kan vara gynnsamt för din hälsa. Men viss föda är högre i antioxidanter än andra. De tre huvudsakliga antioxidant vitaminerna
är Vitamin A, Vitamin C och Vitamin E. Du kan hitta dem i färgrika
frukter och grönsaker – särskilt de med lila, blå, röda, orangea
och gula nyanser.
Antioxidant är en klassifikation av flera vitaminrika, organiska
substanser inklusive bioflavonoid, fytokemikalie och karotenoider
som tillför färg till frukt och grönsaker. På molekulär och cellnivå
avaktiverar antioxidanter fria radikaler, vilka är skadliga molekyler
som söker reparera sig själva genom att stjäla material från vår
kropps friska celler.
Fria radikaler är den naturliga produkten av många processer
inom och bland celler, och de är också skapade genom exponering för olika miljöfaktorer såsom luftförorening, bekämpningsmedel, mattillsatser och strålning-och effekten från åldrande,
stress och sjukdom. Vi behöver alla näringsämnessköldar och
försvar mot faror i dagligt liv. Fria radikaler anses spela roll i många olika hälsoproblem. Fria radikaler orsakar skada på cellväggarna, vissa cellers strukturer och genetiskt material inom celler.
Över tid kan dessa skador bli oåterkalleliga. *

Phytopath
Viktigaste näringsvärden per servering

%Dagligt värde*

vitamin c

134mg

168%

vitamin E

90mg

750%

Beta-karoten (Vitamin A)

5.3mg

111%

Grönt te extrakt

134mg

Kurkuma extrakt

100mg

* & av den rekommenderade dagliga mängden (RDA)

Hälsofördelar
PhytoPath® är en högst effektiv kombination av vitamin A (beta-karbonat), C och E för att supplementera din dagliga diet:
 Vitamin C och E bidrar till skyddet av celler från oxidativ
stress
 Vitamin A och C bidrar till den normala funktionen i immunsystemet
 Vitamin C bidrar till den normala kollageformationen för
normala funktionen i blodkärl
 Vitamin A bidrar till underhållet av normal hud och normal
syn

Rekommenderad användning
Ta 2 kapslar dagligen med vatten vid måltider

Ingredienser
Vitamin A, C och E, D-alfa-tokoferylacetat, gelatin, L-askorbinsyra, grönt te extrakt, kurkuminextrakt, OPC-innehållande extrakt från druvfrön,
boveteextrakt, OPC-innehållande furuextrakt, beta-karoten, fruktpulver från aprikos, persika, granatäpple och plommon, citrus bioflavonoider,
rödvinsextrakt, svällagent: mikrokrystalincellulosa, antiklumpagent: silikondioxid.
För mer information besök www.unicity.com

