AngioLive Касис
Комбинацията от компоненти в гела «AngioLive Food
Касис» спомага максимално за поддържане на
здравето и предотвратяване на развитието на
заболявания на артериални, венозни и лимфни съдове,
които нарушават кръвоснабдяването на отделни
органи и на организма като цяло.
Включването на гел «AngioLive Food Касис» в режима на хранене е важно при:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

активно спортуване, когато е изключително важно да се поддържа добра
поносимост към физически натоварвания;
интензивна интелектуална дейност, изискваща максимално снабдяване на мозъка
с кислород и хранителни вещества;
чести и продължителни полети, които са съпроводени с подуване и усещане за
тежест в краката поради недостатъчност на венозната циркулация
наследствена предразположеност към сърдечно-съдови заболявания
наднормено тегло и резки промени в кръвното налягане
небалансирана диета, водеща до увеличаване на съдържанието на "лошия"
холестерол в кръвта
чести заболявания
възстановяване след заболяване
понижение на жизнения тонус при възрастни хора.

Гел „AngioLive Food Касис“ е източник на фитоестрогени с противоотточно и
антицелулитно действие. Благодарение на това, може да се използва като
нутрикозметично средство.
В състава на гел «AngioLive Food Касис» влизат компоненти
с напълно естествен произход:
•
•
•
•
•
•

Гел от ламинария. Съдържа полизахариди, които могат да свързват холестерола
и имат силно антикоагулантно действие. Това позволява да се използват като
средство за превенция на инсултите и инфарктите.
Екстракт от листата на червено грозде. Високото съдържание на полифеноли и
антиоксиданти с ендотелиопротективни свойства допринася за нормализиране на
ендотелната дисфункция и намалява тежестта на отока;
Екстракт от грозде, богат на витамини, минерали и кверцетин - мощен природен
антиоксидант, който предпазва клетките от увреждане от свободните радикали;
Екстракт от стевия. Билков подсладител, препоръчван при диабет. Стабилизира
налягането и има почти нулево съдържание на калории.
Лимонена киселина, калциев глюконат и алгинати, получени от водорасли.
Естествени стабилизатори и антиоксиданти.
Сок от касис

Внимание! Посочените свойства на AngioLive гел не се явяват заместител на
предписаните лекарства.
Преди употреба се консултирайте с вашия лекар!

Състав:
Концентриран сок от касис, гел от кафяви водорасли (водорасли (лат. Laminaria japonica)
(вода, кафяви морски водорасли, храна (водорасли (лат. Laminaria japonica), регулатор
на киселинността - калциев глюконат, антиоксидант - лимонена киселина), сгъстител натриев алгинат , ароматизатор за храна „Касис“, сух екстракт от грозде (лат. Vitis
vinifera), сух екстракт от листата на червено грозде (лат. Vitis vinifera), натурален
подсладител – сух екстракт от стевия (rebaudioside) (лат. Stevia rebaudiana Bertoni).

Начин на употреба:
За директна консумация.
Прием за възрастни - 50 g от продукта 1 път на ден.

