Cosmoterra - Produkty pro sport a pohybový aparát
Denní dávka (1 kapsle) obsahuje:

WEIHRAUCH PLUS
Kapsle pro klouby, trávicí a imunitní systém
Doplněk stravy s kadidlovým koncentrátem a pufrovaným vitaminem C

% DDD

Kadidlový koncentrát

400 mg

*

Pufrovaný vitamin C

80 mg

100

Neobsahuje lepek ani laktózu, rostlinné pouzdro kapslí
% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé
* doporučená denní dávka není stanovena

Kadidlo, klasická rostlinná směs mnoha látek, jejíž
účinek podle všeho spočívá v obsahu boswellinových kyselin. V klinických testech byly s kadidlovými preparáty dosaženy lepší výsledky než s tradičními terapiemi.
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Obj. číslo: 120240

WEIHRAUCH CREME
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Obsah: 120 kapslí
120 denních dávek
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Kadidlový krém
Pro masáž při poruchách pohybového
aparátu, při problémech se svaly a klouby

podporují
elastické chrupavky, kosti a klouby
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Kapsle WEIHRAUCH PLUS
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Chrupavky, kosti a klouby jsou mimo jiné závislé
na elasticitě struktury tkání organismu. Elasticita
je přitom určována zvláště kolagenovými vlákny.
Pufrovaný vitamin C je šetrný k žaludeční sliznici
a přispívá mimo jiné k normální tvorbě kolagenu
pro normální funkci chrupavky, kostí a kloubů.

Obj. číslo: 250510
Objem: 100 ml
Obj. číslo: 250520

ochranu trávicího systému před oxidačním stresem

Objem: 200 ml

Účinné látky::

normální funkci imunitního systému

Extrakt z třezalky, extrakt z aloe vera
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Takzvanému „oxidačnímu stresu“ jsou zvláště vystaveny buňky trávicího traktu. Při oxidačním stresu
dochází k nadměrnému výskytu takzvaných volných
radikálů, což se mimo jiné může projevovat záněty.
Kadidlo obsahuje mimo jiné boswellinové kyseliny.
Ty spolu s vitaminem C přispívají k ochraně buněk
trávicího traktu před oxidačním stresem.
Kadidlo je bohaté na éterické oleje, flavonoidy
a boswellinové kyseliny. Tyto látky přispívají společně s vitaminem C, který je šetrný k žaludeční
sliznici, k normální funkci imunitního systému.
Doporučené denní dávkování pro dospělé:
Užíváme 1x denně 1 kapsli a dostatečně zapíjíme.
Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.

Extrakt a olej kadidlovníku (Boswellia carteri a serrata)
Extrakt z listu papáji, muškátový olej

Extrakt z vrbové kůry
Mentol

Doporučený způsob použití:
V případě potřeby několikrát denně potíráme postižená místa. Přípravek je vhodný pouze pro vnější
použití.

Výhradní distributor: S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o., Komárovská 27, 617 00 Brno, www.PeknyZivot.cz

