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API AKTIV - pyłek kwiatowy w
tabletkach (90 tabletek)
Cena

24,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Producent

BARTPOL

Opis produktu
API AKTIV Pyłek kwiatowy - tabletki - SUPLEMENT DIETY

Działanie:
- zmniejsza objawy uderzeń gorąca, poprawia samopoczucie w okresie menopauzy (ID 1956)
- wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i naczyń krwionośnych przyczyniając się do prawidłowego zrównoważenia poziomu cholesterolu i
lipidów w organizmie (ID 4658)
- wspomaga utrzymanie prawidłowej funkcji dróg moczowych, szczególnie u mężczyzn zagrożonych chorobami prostaty (ID 2852)
- posiada właściwości antyoksydacyjne, chroniąc białka, lipidy oraz DNA przed uszkodzeniami oksydacyjnymi (ID 4659, ID 4694) wiążąc
substancje toksyczne z organizmu i ułatwiając ich usuwanie
- skutecznie reguluje zaburzenia żołądkowo-jelitowe (ID 4323) doprowadzając do poprawy samopoczucia i równowagi psychicznej
- przyspiesza regenerację zwiększając witalność organizmu (ID 1836) po wzmożonym wysiłku psychicznym i fizycznym
- pomaga odbudować odporność organizmu (ID 1955, ID 3136) po chemioterapii antybiotykoterapii
Sposób użycia: 2 -3 razy dziennie po 1-2 tabletek
Zawartość: 90 tabletek
Składniki: Pyłek kwiatowy pszczeli 87% - substancja czynna, nośnik - dwutlenek krzemu.
Ostrzeżenia: Osoby uczulone na produkty pszczele nie powinny stosować. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze 2-25°C, chroniąc od światła i wilgoci oraz w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Wyprodukowano z propolisu i pszczelego pyłku kwiatowego pozyskiwanych wyłącznie z polskich pasiek.

opis producenta

Pyłek kwiatowy i pierzga - jak stosować?
Pyłek kwiatowy powstaje w komórkach pyłkowych pylników roślin. Zbierany jest przez
pszczoły i przenoszony do ula w postaci kuleczek (tzw. obnóży). Jest bogaty w białka,
wolne aminokwasy, węglowodany, tłuszcze właściwe, sterole, witaminy A, E, C, B1, B2,
B6, biopierwiastki, flawonoidy, kwasy organiczne, fitohormony i substancje o działaniu
antybiotycznym. Pyłek kwiatowy umieszczony przez pszczoły w komórkach plastra,
wzbogacony przez nie enzymami i poddany fermentacji mlekowej, zmienia się w pierzgę,
która jest łatwo przyswajalna przez nasz organizm.
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JAK STOSOWAĆ?
Pyłek kwiatowy i pierzga polecane są do stosowania przy ogólnym osłabieniu organizmu,
wzmożonym wysiłku umysłowym i fizycznym, w rekonwalescencji, poprawiają obraz krwi
(anemia, białaczka), posiadają właściwości detoksykacyjne (regenerują wątrobę).
Pyłek kwiatowy/pierzgę najlepiej przyjmować 3 razy dziennie na 30 minut do 2
godzin przed posiłkiem. Taką kurację przeprowadza się przez okres 1-3 miesięcy, kilka
razy w roku (najlepiej w okresach przejściowych, czyli letnio-jesiennych i zimowowiosennych).
Stosowanie pyłku kwiatowego w postaci obnóży (granulek):
Jedną lub dwie łyżeczki pyłku wsypać do szklanki i zalać przegotowaną ciepłą wodą (nie
wrzątkiem!). Dodać trochę miodu i odstawić na minimum 3 godziny. Wypić 30 minut
przed posiłkiem.
Stosowanie pyłku kwiatowego w postaci zmielonej lub pierzgi:
Jedną część zmielonego pyłku lub pierzgi rozmieszać w pięciu częściach miodu (np. 100 g
pyłku/pierzgi rozmieszać w 500 g miodu - stosunek 1:5). Spożywać 1-2 łyżeczki 2 razy
dziennie, 30 minut przed posiłkiem.
Dawkowanie u dzieci - połowa podanych ilości.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

