Arnica -luontaistuotteet: VICOLON 30

VICOLON 30

OSTA 4 / MAKSA 3 ! 8 mrd Maitohappobakteeria + Chlorella ja Spirulina

Arvostelu: Ei vielä arvioita
Veroton
Hinta sis.verot34,90 €
Myyntihinta 29,90 €
Alennus -5,00 €

Kysy tästä tuotteesta

Kuvaus

VUODEN 2020 MENESTYSTUOTE !
8 MRD MAITOHAPPOBAKTEERIA + CHLORELLA + SPIRULINA
Vicolon on kehitetty Saksan ja Itävallan välisellä Alppialueella. Vain tarkoin valitut ja tutkitut bakteerikannat valikoituivat tuotteeseen.
Huippulaadukas tuote, joka on valmistettu ilman turhia lisä-, väri-, pintakäsittely- tai säilöntöaineita.
Täysin laktoositon, maidoton, gluteeniton ja täyteaineeton!
5 - 8 kertaa voimakkaampi, kuin esim. Lacto Seven..
Sisältää myös viherjauheet Chlorellan ja Spirulinan
Kapselin kuori on kasviperäinen (selluloosa) eikä tuotteessa ole käytetty mitään maidosta peräisin olevia aineita
Kapseli hajoaa vasta suolistossa ja siten hyvät maitohappobakteerit vaikuttavat juuri siellä missä pitääkin
Sopii koko perheelle niin päivittäiseen, kuin kuuriluonteiseenkin käyttöön
Nauti ravinnerikkaat viherjauheet ja korkealuokkaiset maitohappobakteerit helposti samasta purkista!

MITÄ VICOLON SISÄLTÄÄ / KAPSELI?
5 maitohaappobakteerikantaa 8 mrd
Lactobasillus Rhamnosus
Bifidobakterium
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Lactobasillus Casei
Lactobasillus Acidophilus
Lactobasillus Plantarum
2 viherlevää
Spirulina Platensis 125 mg
Chlorella Pyrenoidosa 250 mg
Inuliinia 3384 mg
C -vitamiinia 60 mg (75 % vuorokautisesta saantisuosituksesta (EU) 1169/2011)
B-5 -vitamiinia 6,0 mg (100 % vuorokautisesta saantisuosituksesta (EU) 1169/2011)

MIKSI CHLORELLAA?
Chlorella on makean veden mikrolevä, joka on saanut nimensä lehtivihreän – eli klorofyllin mukaan. Se koostuu hyvin pienistä, ihmisen verisolun
kokoisista leväsoluista, jotka ovat kuivattuna hienoa jauhetta. Yhdessä kapselissa on 250 mg Chlorellaa. Tuotteen Chlorella käsitellään ennen
kuivausta, joka parantaa imeytyvyyttä verrattuna muihin menetelmiin.

SPIRULINA - VUODEN 2015 ROHDOSKASVI
Spirulina muodostaa kaikista maailman organismeista tehokkaimmin proteiineja ja se sisältää painostaan 65-71% hyödynnettävässä muodossa
olevaa proteiinia. Tiesitkö, että spirulinassa on 40 kertaa enemmän beetakaroteenia kuin porkkanassa?

Annostus: 1 kapseli päivässä, mielummin aamulla ennen aamiaista.
Pakkaus: 30 kapselia
Säilytys: Viileässä/Jääkaapissa (max 25 asteessa pari viikkoa, esim. matkoilla)
Huomautus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen
ruokavalion tai terveiden elintapojen korvikkeena.
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