B17 APRICARC 50 + 10 cps. ZDARMA
100% přírodní přípravek s vitaminem B17 a betaglukanem

Účinné látky:
VITAMIN B17 – LAETRIL obsažený v meruňkových jádrech
BETAGLUKAN obsažený v hlívě ústřičné a reishi

Charakteristika:
B17 APRICARC obsahuje kromě zdroje vitaminu B17 – meruňkových jader a meruňkového oleje, také
houby hlívu ústřičnou a reishi a plody rakytníku řešetlákového, které pomáhají zvyšovat přirozenou
imunitu a obranyschopnost organizmu. Hlíva ústřičná příznivě ovlivňuje hladinu cukru a tuku v krvi a
hladinu krevního tlaku. Rakytník blahodárně působí na pružnost a průchodnost cév a srážlivost krve.
Vysoké hory na pákistánsko-indickém pomezí obývá asijský národ Hunza. Tento kmen žije v
naprostém souladu s přírodou a jeho členové se dožívají v pohodě a zdraví více než 100 let. Ženy ve
věku 50 až 60 let mají nádherně vyhlazenou a pevnou pleť a běžně vypadají Hunzové mladší 0 25 let!
Při zkoumání jejich života se zjistilo, že hlavní částí jejich jídelníčku jsou meruňky, kterým se v tomto
klimatu velmi daří, ale ještě více než samotné ovoce si cení Hunzové jádra z pecek meruněk, kde se
právě vyskytuje vitamin B17. Naprostá většina vědců se shodla v tom, že dlouhověkost a ideální
zdraví těchto lidí jsou způsobeny příjmem vitaminu B17 společně s ostatními důležitými vitaminy a
minerály.
B17 APRICARC – název potravinového doplňku je odvozen od slova APRICOT – meruňka a ARC – tvář,
v překladu TVÁŘ MERUNĚK.
Základní složkou B17 APRICARC jsou mletá sušená meruňková jádra obsahující účinnou látku vitamin
B17 (také se nazývá laetril nebo amygdalin), kterou objevil v roce 1950 chemik z USA Ernest Krebs a
která v současné době zajímá onkology na celém světě.
Další složkou B17 APRICARC je hlíva ústřičná a reishi – léčivé houby s účinnou látkou betaglukany,
které působí na regeneraci buněk – jejich rychlejší rozmnožování a posílení imunity. Vysoký obsah
houbové vlákniny příznivě působí na peristaltiku střev. Rakytník řešetlákový příznivě působí na
pružnost a průchodnost cév a srážlivost krve, udržuje pružnost a vitalitu pokožky. Spojením
uvedených účinných látek se k Vám dostává komplexní doplněk stravy na posílení imunity, upevnění
zdraví, vitality a svěžesti.

Složení:
1 želatinová kapsle obsahuje 400 mg směsi B17 APRICARC(prášek meruňkového jádra, prášek
sušeného plodu rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides),prášek lyofilizované REISHI
(Ganoderma lucidum), prášek hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus) a oleje z meruňkových jader bez
příměsí.

Doporučené dávkování:
2 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, těhotné a kojící ženy
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:
60 kapslí

Hmotnost:
29,7 g ±5%

Notifikováno MZ ČR č.j. 30447/2009/OVZ
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