Arnica -luontaistuotteet: VICOLON TARJOUS

VICOLON TARJOUS

OSTA 4 / MAKSA 3 Markkinoiden tehokkain Super -Probiootti! Lisänä "SUPER FOOD" -levät, Chlorella Pyrenoidosa ja Spirulina Platensis.

Arvostelu: Ei vielä arvioita
Veroton
Hinta sis.verot133,20 €
Myyntihinta 99,90 €
Alennus -33,30 €

Kysy tästä tuotteesta

Kuvaus

VICOLON – Markkinoiden Tehokkain Maitohappobakteeri!
Vertaa kilpailijoihin:
- 3 kertaa enemmän bakteereja, kuin kilpailijan Probiootti Plus+ -valmisteessa
- n. 7 kertaa enemmän bakteereja, kuin kilpailijan LactoSeven -valmisteessa
Lisäksi Vicolon sisältää ainoana markkinoilla olevista tuotteista:
1. “SUPER FOOD” -levät
2 . “Superbakteerit”

Mitä VICOLON Sisältää?
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5 voimakasta probioottia 5 – 8 mrd/annos
Lactobasillus Rhamnosus
Bifidobakterium
Lactobasillus Casei
Lactobasillus Acidophilus
Lactobasillus Plantarum
2 “SUPER FOOD” -levää
Spirulina Platensis
Chlorella Pyrenoidosa
Prebiootti Inuliinia
C -vitamiinia
B5 -vitamiinia l. Pantoteenihappoa

Miksi Spirulinaa ja Chlorellaa?
Nämä kaksi “SUPER FOOD” -levää poistavat suolistosta haitallista bakteeri-, sieni- ja hiivakasvustoa. Sekä Spirulina, että Chlorella sisältävät
runsaasti varsinkin urheilijoille ja kasvissyöjille tärkeitä ravintoaineita, mm. 8:aa välttämätöntä aminohappoa, betakaroteenia ja kivennäisaineita.
Spiruliinassa on:
- 2300 % enemmän rautaa, kuin pinaatissa / 3900% enemmän beetakaroteenia, kuin porkkanassa / 300% enemmän kalsiumia, kuin maidossa
/375% enemmän proteiinia, kuin lihassa.....

Miksi Lactobacillus Rhamnosus:ta ja Casei:ta?
Ennenaikaisilla vauvoilla probioottiannostelu (Lactobacillus casei rhamnosus) 12 kuukauden ajan vähensi merkitsevästi (n. 50 %) mahasuolikanavan kolonisoitumista Candidas albicans -sienellä (Manzoni et al. 2006). Toisessa ennenaikaisilla vauvoilla tehdyssä tutkimuksessa
Vicolon:in sisältämä L. Rhamnosus oli selkeästi tehokkaampi, kuin lumehoito Candida -hiivasienen kasvun estossa (Romeo et al. 2011). Tässä
Romeon tutkimuksessa probiootit estivät myös sepsistä ja neurologisia kehityshäiriöitä vuoden seurannassa!
Vanhuksilla tehdyssä suomalaisessa tutkimuksessa 16 viikon mittainen probioottihoito vähensi suun limakalvojen Candida -kolonisaatiota 32 %
(Hatakka et al. 2007). Lisäksi italialaiset tutkijat ovat osoittaneet, että Lactobacillus Rhamnosus ja Lactobacillus Casei (molemmat Vicolon
-valmisteessa) ovat erittäin tehokkaita vähentämään Candida albicans -hiivaa vanhusten ulosteviljelmissä (Verdenelli et al. 2009).

Hyötyjä:
antikarsinogeenisyys
ÄRTYVÄN SUOLEN hoidossa
HIIVASYNDROOMAN hoidossa
Vatsan turvotuksen ja Ilmavaivojen hoidossa
veren sokeripitoisuuden ylläpitäminen
näläntunnetta vähentävä vaikutus aivojen ruokahalukeskukseen
lihaskestävyyden paraneminen
interferonituotannon lisääntyminen (vastustuskyky)
kehon raskasmetallien ja ympäristömyrkkyjen poistuminen
aineenvaihdunnan vilkastuminen
paksusuolen haitallisten bakteerien tuhoutuminen
maksan puhdistuminen ja vatsan rauhoittuminen
kolesterolin alentuminen

Miksi Prebioottia (Inuliini)?
Inuliini tukee tehokkaasti elimistön vastustuskykyä, koska se edistää selektiivisesti bifidobakteerien kasvua ja aktiivisuutta
paksusuolessa. Ilman prebioottia tämä Bifidobacterium ei kykene lisääntymään!

Miksi C- ja B5 -vitamiineja?
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B5 -vitamiini (Pantoteenihappo) vaikutaa energia-aineenvaihduntaan, ihon toimintaan ja steroidihormonien muodostumiseen.
Koentsyymi A:n ja rasvahapposyntetaasin osana pantoteenihapon tehtävänä on vapauttaa energiaa mm. hiilihydraateista.
C -vitamiini on yksi tärkeimmistä immunologiaamme tukevista elementeistä.

Annostus: 1 kapseli päivässä, mielummin aamulla ennen aamiaista.
Pakkaus: 30 kapselia
Säilytys: Jääkaapissa (säilyy huoneenlämmössä pari viikkoa / esim. matkoilla)
Esite:

Vicolon
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