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Summering
Hjärt- och kärlsystemet fungerar som kroppens supermotorväg och transporterar de viktiga näringsämnena och bränslet för vår kropp så att den fungerar riktigt. Kärlsystemet
underlättar många aspekter för människan också som gör
det lättare för hjärtat att pumpa näringsämnen genom kroppen. Ökad cirkulation sammanfaller med ökad energi, bättre
uthållighet och ökad mental vakenhet samt minnesförmåga. Ökad cirkulation kan också betyda förbättrat humör och
större känsla av vitalitet.
Unicity Renew tillsammans med förbättrad diet och träning
främjar ett hälsosamt hjärt- och kärlsystem.

NYCKELINGREDIENSER
L-Arganin — L_Arganin agerar som en antioxidant 1 och
ökar dessutom vasodilation samt blodsflöde. 2,3
Tribulus Terrestris — Tribulus Terrestris är en traditionell
kinesisk ört känd för att främja blodcirkulation.4
Ginkgo Biloba – Ginkgo Biloba ökar blodcirkulationen genom kroppen.
Dong Quai — Dong Quai är känt för att reducera menopausala Symptom inklusive blodsvallning och nattsvettningar.
Ashwagandhapulver — Ashwagandhapulver är en ört
känd inom Ayurvedamedicin för dess adaptogena effekt
vilken främjar kroppens kopieringssystem och agerar som
en vasokonstriktor.
Damiana — Damiana är bladet och stjälken från en vild
buske som används för att öka och bibehålla mental samt
fysisk uthållighet.
B-Vitaminer — B-Vitaminer ökar energiavkastningen av
mitokondria i cellerna genom att agera som kofaktorer vilket
resulterar i ökad energi och viatlitet.
Vitamin E — Vitamin E är en ingrediens som är väldokumenterad i sin förmåga att hämma blodkoagulering samt
ger ökat blodflöde.

KÄNNETECKEN OCH FÖRDELAR
Renew för Kvinnor innehåller aktiva ingredienser såsom
Ashwagandhapulver och B-vitaminer vilka har visat sig
hjälpa mot stress och ökat blodflöde. Renew kan främja
ett hälsosamt hjärt- och kärlsystem samt hjälpa dig fokusera på vad som verkligt viktigt – leva livet.
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Svartpepparextrakt — Svartpepparextrakt agerar som en
hjälpare genom att öka genomträngligheten och därmed
absorptionen av de aktiva ingredienserna i Renew.
Serveringsstorlek: 3-4 kapslar / 60 serveringar per behållare
Denna produkt har inte som ändamål att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom.
För mer information besök www.unicity.com

