CardioCocktail™ to
wyjątkowa kompozycja
antyoksydantów, OPC,
witamin i minerałów,
nienasyconych kwasów
tłuszczowych omega 36-9 (pochodzących z
roślin); zawiera EDTA, L-argininę i L-cytrulinę, polifenole, zestaw witamin z grupy B oraz
kompozycję soków owocowych.
Sok z mangostanu wspiera układ limfatyczny w usuwaniu z komórek toksyn i produktów
przemiany materii.
Sok z winogron wykazuje właściwości obniżające ciśnienie krwi.
Sok z żurawiny posiada właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne.
Sok z owoców acai jest najbogatszym źródłem kwasu ellagowego, który jest silnym
antyutleniaczem i wspomaga profilaktykę anty nowotworową.
Sok truskawkowy ma działanie krwiotwórcze dzięki dużej zawartości żelaza; sole wapnia i
fosforu zawarte w tym soku wzmacniają kościec, poprawiają pracę mięśni, wzmacniają
organizm.
Sok goji zawiera ogromną ilość beta-karotenoidów, czyli prowitaminy A, korzystnie
wpływającej na wzrok, a także 21 niezbędnych minerałów, które ułatwiają wchłanianie
substancji odżywczych zawartych w CardioCocktailu oraz 19 aminokwasów.
Sok jabłkowy zawiera kwercetynę, która wpływa korzystnie na układ krążenia, gdyż
uszczelnia naczynia krwionośne i chroni je przed osadzaniem się w nich blaszek
miażdżycowych; pektyny w nim zawarte mają zdolność obniżania poziomu cholesterolu.
Sok wiśniowy jest korzystny dla naszego przewodu pokarmowego, żołądka, wątroby i
trzustki. Kwasy owocowe, w które wiśnie są szczególnie zasobne, doskonale wspomagają
oczyszczanie naszego organizmu z substancji szkodliwych i niepożądanych.
CardioCocktail™ dostarcza więcej energii, wspiera zdrowie naczyń krwionośnych,
podnosi odporność organizmu wpływa korzystnie na funkcjonowanie mózgu, opóźnia
procesy starzenia oraz wspomaga jakość życia seksualnego.
Korzyści ze stosowania CC:
* zwiększenie energii witalnej i poprawa kondycji umysłowej
* zwiekszenie wydajności organizmu oraz redukcja zmęczenia
* zwiększenie wytrzymałości i pracy układu miężniowego
* obniżenie poziomu złego cholesterolu i podniesienie poziomu dobrego cholesterolu
* obniżenie poziomu ciśnienia krwi

* oczyszczanie organizmu
* polepszenie trawienia i wypróżniania
* łagodzenie stresu
* wzmocnienie systemu odpornościowego
* zapobieganie szkodliwemu działaniu wolnych rodników
* poprawa wzroku
* regulacja masy ciała
* hamowanie objawów i postępowania różnych chorób, między innymi: raka prostaty,
choroby Alzheimera, chorób serca i innych.
Zalecana porcja w ciagu dnia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Dorośli: 2 łyżki stołowe CC wlać do ½ szklanki wody, dobrze
wymieszać.
Przechowywanie:
Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Wykaz składników: cyjanokobalamina, chelekalcyterol, beta-karoten, askorbinian sodu,
niacyna, kwas pantotenowy, tiamina, ryboflawina, kwas foliowy, biotyna, oligosacharydy,
L-arginina, L-cytrulina, olej z pachnotki, kwas etylenodiaminotetraoctowy, sok z owoców
mangostanu, malin, żurawin, jabłek, winogron, wiśni, polifeonle (ekstrakt z pestek i skórek
winogron), cytrynian potasu, glukonian cynku, kwas cytrynowy (przeciwutleniacz),
sorbinian i benzoesan potasu (substancje konserwujące).
Przeciwwskazania: Produkt nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, matek karmiących,
chorych na nowotwory, osób z opryszczką, a także osób stosujących preparaty na
wzmagające potencję.
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