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VIANOVA VICOLON

Vis Medicatrix Natura

Vicolon
-Tehokas ”Superfood” -Probiootti
Miten Vicolon eroaa muista maitohappovalmisteista?
VICOLON sisältää ainoana markkinilla olevista tuotteista:
• ”Super Food” -levät
• ”Superbakteerit”
Via Nova VICOLON -maitohappobakteereilla on suotuisa vaikutus mm.:
• vastustuskykyyn
• antibioottikuurien jälkitilaan
• hiivasyndroomaan
• painonhallintaan
• astmaan
• atopiaan
Laita sinäkin suolistosi kuntoon!
• 5 probioottia 5-8 mrd/kapseli
✴ Lactobasillus Rhamnosus
✴ Bifidobacterium
✴ Lactobasillus Casei
✴ Lactobasillus Asidophilus
✴ Lactobasillus Plantarum
2
”SUPER
FOOD” -levää
•
✴ Spirulina Platensis
✴ Chlorella Pyrenoidosa
C
• -vitamiiniä
• B5 -vitamiinia l. pantoteenihappoa
• Inuliinia (Prebiootti)

Arnica homeopatiakeskus

Vis Medicatrix Natura - Enemmän energiaa - Lisää vitaalisuutta

VICOLON
VICOLON - miksi se sisältää myös Spirulinaa ja Chlorellaa?
Nämä kaksi ”SUPER FOOD” -levää poistavat suolistosta haitallista bakteeri-, sieni- ja hiivakasvustoa. Sekä Spirulina, että
Chlorella sisältävät runsaasti ravintoaineita - mm- 8:aa välttämätöntä aminohappoa, betakarotiinia ja kivennäisaineita.
Spirulina Platensis on todellista voimaruokaa, joka sisältää runsaasti mm. proteiineja, B -vitamiineja ja beetakaroteenia.
Hivenaineista siinä on mm. fosforia, magnesiumia, rautaa, kaliumia, sinkkiä ja mangaania.
Spirulina Platensis hyötyjä:
• antikarsinogeenisyys
• veren sokeritasapainon ylläpito
• nälän tunnetta vähentävä vaikutus aivojen kylläisyyskeskukseen
• lihaskestävyyden paraneminen
Chlorella Pyrenoidosa on vihreä, yksisoluinen levä, jonka ravintoarvo on erityisen korkea. Sitä tunnetaan 15 lajia, joista
Pyrenoidosa on tehokkain ja eniten tutkittu. Sen ravintoarvo on voimakkaasti aminohappopitoinen, mutta arvokkaimmat
aineet siinä ovat klorofylli (veriarvojen parantaminen) ja C.G.F. (Chlorella Growth Factor), eli Chlorella -kasvutekijä.
Chlorella Pyrenoidosa hyötyjä:
• interferonituotannon lisääntyminen (vastustuskyky)
• kehon raskasmetallien ja ympäristömyrkkyjen poistuminen
• aineenvaihdunnan vilkastuminen
• paksusuolen haitallisten bakteerien tuhoaminen
• maksan puhdistuminen ja vatsan rauhoittuminen
• kolesterolin alentuminen

VICOLON - miksi se sisältää Inuliini -prebioottia?
Bifidobakteerit tarvitsevat prebioottia lisääntyäkseen suolistossa. Inuliini toimiii bakteerikannalle kasvualustana ja on siksi
suoliston mikrobitasapainolle elintärkeä. Ilman prebioottia sisältävät maitohappobakteerivalmisteet eivät yksinkertaisesti
toimi !

VICOLON - miksi B5 -vitamiinia?
Koentsyymi A:n ja rasvahapposyntetaasin osana pantoteenihappo vapauttaa energiaa hiilihydraateista. Tarve korostuu
mm. seuraavissa erikoistilanteissa:
• yksipuolinen ravinto
• laktoosi-intoleranssi ja keliakia
• stressi
• raskaus ja ehkäisypillereiden käyttö

Annostus:
1 kapseli ennen aamiaista veden kera. Paras tulos saavutetaan vähintään 4 kk:n yhtäjaksoisella käytöllä.
Säilytys:
Vaikka VICOLON säilyy muutaman viikon huoneen lämmössä, niin säilytä sitä jääkaapissa, mikäli mahdollista.

Tilaukset:
www.homeopaatti.com/tilaukset
Puh: 09-466 619
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