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näring för en hälsosam lever
Den här formeln skyddad av äganderätt kombinerar högteknologiska ingredienser till ett effektivt recept som säkerställer att
levern får den support som behövs för att den skall vara en stark
beskyddare av kroppens hälsa. *
När levern fungerar ändamålsenligt och effektivt verkar alla de
andra kroppsliga organen och systemen mer problemfritt. Levern, som spelar en nyckelroll i avgiftning, bevakar hjärtat för att
säkerställa att skadliga sammansättningar tas bort ur blodet
innan det når detta livsviktiga organ. Dessutom arbetar levern
tätt ihop med lungor, hud, grovtarm och njurar i processen att
eliminera slaggprodukter, ett annat viktigt element för hälsa och
välmående.
Mariatistel fruktkomplex: Mariatistel har historiskt använts för internt bruk och gynnar leverns, gallgångens och mjältens hälsa.
Denna komplex skyddad av äganderätt har visat sig ge antioxidant skydd samt hjälper stabilisera cellmembranen i levern. *
Grönt te (Camellia sinensis): Enligt kinesisk sägen sägs detta favorit te stödja kroppen som en viktig antioxidant. *
N-Acetylcystein: Denn viktiga ingrediens ger antioxidant skydd
som är involverat i kroppens rengörande ansträngningar. *
Kurkumin: En traditionell favorit, denna substans innehåller antioxidant potential för skydd mot skada från fria radikaler. *

Levern, vilken spelar en avgörande roll i avgiftning, vakar
över hjärtat noga, försäkrar så att skadliga blandningar
tas bort från blodet innan det når detta livsviktiga organ.


Vårdar och renar levern.**

 Tillför nyckel antioxidanter vilka är involverade i
rengöring av levern.**


Gynnar leverns och gallblåsans hälsa.**

liver essentials
Viktigaste näringsvärden per servering
silybin pytosom (silifos, silybin från
mariatistel och bunden till Fosfatidylkolin)

Blandning skyddad av äganderätt

%Dagligt värde*

40 mg
229.8 mg

N-Acetylcystein
picrorhiza kurroa rot (5% picrosid II)
picrorhiza kurroa rot (5% apocynin)
Schisandrafrukt (5% schisandriner)
Grönt tebladsextrakt (40% catechiner och 25% egcg)
Tumeric rotextrakt (95% kurkumin)
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recommended use
Take 1 capsule 3 times daily, at meal time with water.

INGREDIENTS

Maltodextrin, gelatin, strearic acid, silicon dioxide, magnesium stearate.
För mer information besök www.unicity.com

