Zell Oxygen® formula Dr. Wolz

Fer e ti ių ielių ląstelių Dr. Wolz®, bičių pie elio, sorų ekstrakto,
akvišų bei kviečių ge alų aliejaus produktas oteri s
l

Grynasis kiekis:
Maisto papildas






die ų pakuotė:

gėri o uteliukų po

l

Paga i ta pagal spe ialią Dr. Wolz,
veikliąsias
edžiagas
tausoja čią,
te h ologiją.
Zell Oxygen® formula Dr. Wolz - aktyvių ir
atūralių edžiagų orga iz ą atstata tis
derinys, specialiai subalansuotas moters
edžiagų apykaitai , , , . “pe ialios
for ulės dėka teigia as poveikis odos ir
plaukų struktūrai suteikia as iš vidaus į
išorę .
Normalios energijos apykaitos palaikymui (1)
Pavargi o jaus o ir uovargio aži i ui
Sveikai odos struktūrai bei spi desio palaiky ui
"Saulės vita i as" D

Medžiagų kiekiai
Pa tote o rūgštis

,

1 buteliuke (20 ml)
6 mg
μg

Biotinas (1, 3)
Vitaminas D3 (4)

RMV*
100 %

μg =

300 %
TV

100 %

Ekologiškas ičių pie elis

600 mg

Laikyti 4–

“orų ekstraktas

300 mg

“ojų izoflavo oidai

60 mg

Atidarytą uteliuką laikykite
šaldytuve ir kuo greičiau suvartokite.

Fer e ti ės ielių
ląstelės Dr. Wolz®

12 g
120 mlrd.

°C te peratūroje.

Geriausias iki: nurodyta ant
karto i ės pakuotės lipduko
Partija: urodyta a t karto i ės
pakuotės lipduko

* - Refere i ė aisti ė vertė pro e tais
Gali i šių reikš ių įprasti iai ukrypi ai, kurie ūdi gi atūralie s produkta s.
Be gliti o, laktozės, želati os, dažiklių ir ko serva tų.
Maisto papildas eturėtų ūti vartoja as kaip aisto pakaitalas.
Svarbu įvairi ir su ala suota ity a ei sveikas gyve i o ūdas.

Sudėtis: fer e ti ės ielių ląstelės Dr. Wolz®
% , edus
% , o uolių sultys iš
o uolių sulčių ko e trato, vaisių apelsi ų, greipfrutų, gra atų, itri ų, šaltala kio sulčių
koncentratas, deaktyvuotos sausos ielės, ekologiškas ičių pie elis % , sorų ekstraktas
(1,5 %), kviečių ge alų aliejus, a erola vyš ios sulčių ilteliai, sojų koncentratas (0,7 %),
akvišų aliejus, atūralios kvapiosios edžiagos, pa tote o rūgštis, ioti as, vita i as D .
Bičių pie eliu Gelee Royale aiti a os ičių oti ėlės visą jų gyve i o laiką, todėl jos
gyve a pe kiasdeši t kartų ilgiau už ites dar i i kes. Kiekvie a e gėri o uteliuke yra
600 mg ekologiško ičių pie elio.
Vartojimo rekomendacijos: Zell Oxygen® formula Dr. Wolz yra ko e tratas. Die os dozė –
1 buteliukas – turėtų ūti skiedžia as su
l ju s pati ka čio ekaršto gėri o pvz.,
obuolių sulti is ir suvartoja a valgio etu.
Papurtyti atūralius ko po e tus prieš audoji ą! Negali ūti viršyta urodyta
reko e duoja a die os suvartoji o or a. Laikyti ažie s vaika s epasiekia oje
vietoje.
Esa t padidi ta jautru ui ičių pie eliui, Zell Oxygen® formula Dr. Wolz vartoti negalima.
Zell Oxygen® formula Dr. Wolz sudėtyje yra % tūrio atūralios fer e ta ijos alkoholio.
Fer e ti ės ielių ląstelės Dr. Wolz® - 0 oksli ių tyri ų ir tobuli i o etų:
Zell Oxygen® formula Dr. Wolz ėra atskirų edžiagų iši ys, tai - ioaktyvus, atūralus
produktas su fer e ti ė is
ielių ląstelė is Dr. Wolz®, kurių teigia as poveikis
orga iz ui yra įrodytas oksliškai, pagri du. Šios ląstelės savo struktūra la ai pa ašios į
ž ogaus ląsteles, todėl la ai le gvai ir greitai orga iz o įsisavi a os. Jos yra gau a os Dr.
Wolz sukurtos keletą die ų tru ka čios fer e ta ijos deguo i i etu. Šis pro esas
u ikalus tuo, kad užtikri a fer e ti ių ielių ląstelių iologi į aktyvu ą. Jos įsisavi a
kruopščiai atri ktas gyvy iškai svar ias ir apsaugi es edžiagas , , ,
ir tokiu ūdu
ta pa ypati gai veiks i gais iologiškai aktyvių edžiagų per ešėjais.
Kada gi fer e ti ės ielių ląstelės Dr. Wolz® fer e ta ijos etu ekaiti a os ir
edžiovi a os, daugelis edžiagų išlieka atūraliai aktyvios ir pasižy i iti geru iologi iu
įsisavi i u.
Fitoestroge ai izoflavo oidai iš sojos vadi a i augali iais hor o ais, es savo struktūra
yra pa ašūs į oteriškus lyti ius hor o us – estrogenus. Kodėl Zell Oxygen® formula Dr.
Wolz sudėtyje yra sojų izoflavo oidų? Azijiečiai vartoda i sojų produktus kiekvie ą die ą
gau a jų paka ka ą kiekį. Europos oterų ity os įpročiai kitokie. Mes audoja e
ge etiškai e odifikuotus sojų izoflavo oidus.
“orų ekstraktas, kurio Zell Oxygen® formula Dr. Wolz die os dozėje yra
mg, yra
išgau a as švel iuoju, aktyviąsias edžiagas tausoja čiu ūdu.
(1)
Pa tote o rūgštis ir ioti as padeda palaikyti or alią e ergijos apykaitą;
(2)
Pa tote o rūgštis padeda aži ti pavargi o jaus ą ir uovargį;
(3)
Bioti as padeda palaikyti or alią odos, plaukų ei gleivi ių ūklę;
(4)
Vita i as D padeda palaikyti or alią kal io ko e tra iją kraujyje ei or alią
da tų ir kaulų ūklę.
Gamintojas
Platintojas
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