Cosmoterra - Produkty pro imunitní systém
regeneraci spotřebovaných antioxidantů

VITAMIN E PLUS
Kapsle pro ochranu buněk před oxidačním
stresem
Doplněk stravy s přírodním komplexem
vitaminu E, OPC, biologicky aktivními
PANMOL® vitaminy a pufrovaným
vitaminem C

Antioxidanty po neutralizaci radikálů a peroxidů
ztrácejí svůj ochranný účinek a mohou se dokonce
samy stát zdrojem radikálů. V přírodě existují regenerační procesy, které se označují jako „RedoxRecycling“ a které tuto biologickou nevýhodu eliminují. Vitamin C mimo jiné přispívá k regeneraci
„spotřebovaného“ vitaminu E.

Denní dávka (2 kapsle) obsahuje:

% DDD
200 mg

250

Extrakt ze semínek červených hroznů
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Vitamin C
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z toho oligomerní proantokyanidiny

50 mg

*

72 mg

600

.c

obsahuje proantokyanidiny
Obj. číslo: 160220

Vitamin E

Obsah:120 kapslí
60 denních dávek

Olejový extrakt z rýžových klíčků
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1,6 mg

*

obsahuje tokoferoly

1,4 mg

*

0,9 mg

7,5

Niacin (B3)

4,2 mg

26

ochranu buněk před oxidačním stresem

Kyselina pantothenová (B5)

1,6 mg

26

Jedna každá z 60 bilionů buněk našeho organismu
je permanentně vystavena negativnímu vlivu
biologických jisker, takzvaných radikálů a peroxidů. Přemíra těchto biologických negativních
faktorů může vést až k omezování nebo poškozování buněčných struktur. Stejnou měrou různorodé jsou také dopady oxidativní zátěže na naše
zdraví. Na ochranu před negativním působením
radikálů a peroxidů potřebuje náš organismus
takzvané antioxidanty. Oligomerní proanthocyanidiny (OPC) z extraktů z jader červeného
vína a přírodní sloučeniny vitaminu E (tokoferoly
a tokotrienoly) k těmto antioxidantům patří. Vitamin E přispívá k ochraně buněk před oxidačním
stresem.

Vitamin B2 (Riboflavin)

0,4 mg

26

Vitamin B6 (Pyridoxol)

0,4 mg

26

Vitamin B1 (Thiamin)

0,3 mg

26

Kyselina listová (B9)

52 μg

26

Biotin (B7)

13 μg

26

Vitamin B12 (Kobalamin)

0,7 μg

26
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Kapsle VITAMIN E PLUS
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10 mg

obsahuje tokotrienoly

normální funkci imunitního systému
Schopnost fungování a reakce našeho imunitního
systému mimo jiné závisí také na přítomnosti
určitých vitaminů a jiných stopových prvků
v našem organismu. Přírodní vitamin B6 a B12
z klíčků merlíku čilského přispívá k normální
funkci našeho imunitního systému.

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

Doporučené denní dávkování pro dospělé a děti
od 12 let:
Užíváme 2x denně 1 kapsli a dostatečně zapíjíme.

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

