HLÍVA ÚSTŘIČNÁ s rakytníkovým olejem 50+10 cps. + Hlíva
50+10 cps. ZDARMA (AKCE 1+1)
SPOJENÍ IMUNITY S VITALITOU
Hlíva ústřičná ve spojení se 100% rakytníkovým olejem je vhodným doplňkem výživy při
podpoře obranyschopnosti organizmu, avitaminóze, působí podpůrně při stavech únavy a v
období rekonvalescence.
Hlíva ústřičná se vyznačuje unikátní kombinací zdraví prospěšných látek, jakými jsou beta 1.3-D- glukany, které účinně aktivují obranný systém organismu a dále některé vitamíny
(především z řady B), stopové prvky a minerály (zejména železo, draslík, fosfor, sodík, zinek,
selen, bór, jód), proteiny, steroly, aminokyseliny, mastné kyseliny a vláknina. Tyto všechny
látky ve společné harmonii mohou vzpružit vlastní imunitu lidského organismu a stimulovat
regeneraci buněk. Pozitivní účinek čistého prášku z hlívy ústřičné je zesílen v kombinaci s
přírodním rakytníkovým olejem.
Hlíva ústřičná obsahuje účinnou látku β-glukan, který účinně aktivizuje obranný systém
organismu a napomáhá tak v těle eliminovat různé antigeny a bakterie. Je také unikátním
koktejlem aminokyselin, vitamínů, minerálů a mikroelementů a ve svém komplexu člověka
chrání i před působením toxických látek. Hlíva je přírodním zdrojem důležitých látek ze
skupiny statinů (lovastatin), které chrání cévní stěnu před kornatěním a působí příznivě na
hypecholesterolémii.
Rakytníkový olej obsahuje vitamíny ze skupiny A, C, E, K, B1, B2, B6, P, kyselinu listovou,
organické kyseliny třísloviny a minerální soli. Získává se z bobulí rakytníku řešetlákového a
kromě 80 živin (vitaminů, minerálů, aminokyselin, flavonoidů, sterolů) obsahuje esenciální
mastné kyseliny omega-3, 6 a 9. Je zdrojem vzácné omega-7 mastné kyseliny, která se v
přírodě vyskytuje jen zřídka, v rakytníkovém oleji je obsažena až ze 40 %. Tato látka je
antioxidant ochraňující buňky před poškozením volnými radikály, která také příznivě
ovlivňuje stav pokožky.
Mikroživiny obsažené v hlívě ústřičné a rakytníkovém oleji se ve svém komplexu vzájemně
potencují při vyrovnávání hladiny imunitního systému, který sehrává významnou roli v
ochraně buněk. Pravidelnou konzumací dochází ke zvýšení přirozené obranyschopnosti těla a
podpoře činnosti orgánů ústrojí srdečně-cévního, trávicího a vyměšovacího.
HLÍVA ÚSTŘIČNÁ pomáhá:







zvyšovat obranyschopnost organizmu
příznivě ovlivňovat hladinu cukru a tuku v krvi a hladinu krevního tlaku
funkci cévního systému
působit na peristaltiku střev
zmírňovat únavu, strnulost šlach a končetin
při přecitlivělosti, stresu a zátěži organizmu

RAKYTNÍKOVÝ OLEJ pomáhá:






chránit organizmus před volnými radikály
příznivě působit na pružnost a průchodnost cév a srážlivost krve
udržovat správnou hladinu cholesterolu
správné funkci žaludku, zažívacího a močového ústrojí
udržovat vitalitu a pružnost pokožky

Složení:
1 želatinová kapsle obsahuje směs 300 mg 100% prášku hlívy ústřičné a 100% rakytníkového oleje
bez příměsí s obsahem 118,2 mg β-glukanu ± 3,75 mg.

Doporučené dávkování:
1 kapsle 2x denně před jídlem po dobu 1-3 měsíců. Kapsle se polykají celé a zapíjí vodou, nebo se
rozdělí a obsah se nasype do jídla nebo do vody.

Upozornění:







Není vhodné pro děti do 3 let
Ukládejte mimo dosah dětí
Nepřekračujte denní doporučenou dávku
Není náhradou pestré stravy
Uchovávejte v suchu do 25 °C
Kapsli spotřebujte ihned po vyjmutí z blistru.

Balení:
50 kapslí + 10 kapslí navíc ZDARMA (jedno balení na jeden měsíc)

Hmotnost:
23,7 g ±5%

