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Link do produktu: https://www.butikzdrowia.pl/kwercytyna-liposomalna-250ml-sposob-na-wirusa-p-141.html

KWERCYTYNA liposomalna 250ml sposób na WIRUSA
Cena

116,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Acti Novo Germany

Opis produktu
Liposomalna Kwercetyna 250 ml - niezawodny sposób na "Covida"

Kwercetyna jest naturalnie występującą wtórną substancją roślinną z grupy flawonoidów. Substancja ta należy do naturalnych
polifenoli i służy zarówno ludziom jak i roślinom jako przeciwutleniacz i "wymiatacz" wolnych rodników!
Rośliny chronią się z pomocą tego składnika odżywczego przed warunkami środowiskowymi, takimi jak drapieżniki i
uszkodzenia spowodowane promieniowaniem UV. Ludzie mogą korzystać z jego prozdrowotnego i antyoksydacyjnego
działania na kilka sposobów. Jako wymiatacz wolnych rodników kwercetyna redukuje stres oksydacyjny wywołany przez skutki
uboczne środowiska. Stres oksydacyjny występuje na przykład podczas wysokiego poziomu zanieczyszczeń, cząstek stałych
lub w wyniku alergii.
Występowanie substancji roślinnej
Kwercetyna występuje w takich produktach spożywczych jak cebula, jabłka, brokuły czy zielona fasola. Jednak szacowane
dzienne spożycie w krajach zachodnich wynosi zaledwie 20-25 mg, przy czym kluczowe znaczenie w tym zakresie ma spożycie
świeżych owoców i warzyw. Jednak po usunięciu skórki z tych produktów zawartość kwercetyny spada, przez co działanie
przeciwzapalne i antyoksydacyjne jest mało skuteczne.
Według różnych badań, ta substancja roślinna ma ograniczoną lub prawie żadną biodostępność. Aby skorzystać z jej
pozytywnych właściwości eksperci zalecają dodatkowe przyjmowanie suplementów diety.
Alternatywa liposomalna: opracowana przez dietetyków
Naturalna kwercetyna w technologii ActiNovo pochodzi z ekstraktu z pąków kwiatowych drzewa kordyliny japońskiej. Kwiaty
tego drzewa są stosowane w tradycyjnej medycynie chińskiej jako ekstrakt z zielonej herbaty oraz w wielu potrawach.
Substancja ta jest integralną częścią zdrowego stylu życia, a ze względu na swoje działanie antyoksydacyjne zyskuje coraz
większe zainteresowanie również w krajach zachodnich. Wielu lekarzy postrzega kwercetynę jako obiecującą substancję, która
w przyszłości może stanowić naturalną alternatywę w łagodzeniu objawów alergii.
Aby zapewnić wchłanianie substancji odżywczej zamknęliśmy tę roślinną substancję w wysokich dawkach w liposomach. W
porównaniu do konwencjonalnych suplementów diety, takich jak kapsułki i proszki, można w ten sposób osiągnąć znacznie
wyższą biodostępność, a przede wszystkim rozwój efektu w organizmie (średnio 45%).
Płynny produkt technologii ActiNovo został opracowany przez dietetyków i zawiera 250 mg naturalnej kwercetyny na 10 ml
dziennej dawki. Te 250 mg kwercetyny jest równoważne 2 kg jabłek, które trzeba by zjeść, aby wchłonąć tę samą ilość
kwercetyny! Produkt jest wegański, wolny od alergenów i substancji szkodliwych.

Stężenie: 10 ml zawiera 250 mg kwercetyny**
Wegański
Do 63x większa biodostępność
Bez soi
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Naturalny
Tylko naturalne środki konserwujące
Bez glutenu

Lecytyna słonecznikowa
Bez laktozy
Bez dodatku cukru

Bez polepszaczy smaków

Nieprzeznaczony dla kobiet w ciąży

Nieprzeznaczony dla dzieci

Wartości odżywcze
na 100 ml
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcze
Tłuszcze nasycone
Tłuszcze nienasycone
Węglowodany
Cukier
Błonnik
Białka
Sód

na dawkę (10 ml)
452,00 KJ
110,00 kcal
10,80 g
3,50 g
7,30 g
1,40 g
0,20 g
1,10 g
1,20 g
0,01 g

Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcze
Tłuszcze nasycone
Tłuszcze nienasycone
Węglowodany
Cukier
Błonnik
Białka
Sód

45,20 KJ
11,00 kcal
1,08 g
0,35 g
0,73 g
0,14 g
0,02 g
0,11 g
0,12 g
0,00 g

Składniki
Woda, fosfolipidy, ekstrakt z rokitnika, dihydrat kwercetyny, środek zakwaszający (kwas jabłkowy)
*Wartości referencyjne składników odżywczych zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1169/2011.
**Nie ustalono wartości referencyjnej składnika odżywczego dla UE
Produkt nie może być stosowany jako substytut zdrowego trybu życia ani zrównoważonej, zróżnicowanej diety. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i dzieci.
Dawkowanie

10 ml / 24h

2 łyżeczki

Termin przydatności po otwarciu
i przechowywaniu w lodówce - 6 tygodni

BARDZO WAŻNE!!!!!!!!!!!!
Efektywność oddziaływania kwercytyny na wirusa zwiększa się
po zastosowaniu Witaminy C + Cynk ( dostępne na tym portalu)
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