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CELLFOOD TLEN DLA ŻYCIA KROPLE 30ML
 

Cena: 169,00 PLN

Opis słownikowy

Postać KROPLE

Producent NUSCIENCE CORPORATION

Opis produktu
 

  CELLFOOD KROPLE 30ML

-dotlenia, odżywia i odtruwa komórki
-uzupełnia poziom energii bez sztucznej stymulacji

eliminuje nadmiar wolnych rodników (działanie antyoksydacyjne)

- pomaga utrzymać prawidłową równowagę pH

- przyspiesza wydalanie kwasu mlekowego, polepszając tym samym wydolność fizyczną

- poprawia wydolność organizmu

- wzmacnia system odpornościowy

zmniejsza objawy alergiczne
ułatwia proces leczenia pourazowego
poprawia koncentrację
chroni płuca i pobudza funkcje oddychania
opóźnia procesy starzenia
reguluje procesy trawienne i metaboliczne, zmniejsza łaknienie
usuwa uczucie przewlekłego zmęczenia
zmniejsza negatywny wpływ stresu

Roztwór zaspokajający fizjologiczne zapotrzebowanie na tlen. Stres, niewłaściwy styl życia, zanieczyszczenie środowiska zubożają
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zasoby mikroelementów i zmniejszają dostępność biologiczną tlenu powodując uszkodzenia komórkowe, uszkodzenie naczyń
krwionośnych (zaburzenia czynności śródbłonka) i zmiany w macierzy pozakomórkowej. Stąd bóle głowy, bezsenność, drażliwość,
osłabienie, spowolnienie trawienia i inne zaburzenia mogące mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie i przyspieszające starzenie.

Skład:

  CELLFOOD jest naturalnym suplementem diety na bazie tlenu, aminokwasów, enzymów i pierwiastków śladowych, w szczególności
selenu, pozyskiwanych z Lithothamnium calcareum (algi czerwonej pochodzącej z nieskażonego morskiego ekosystemu).
  Wszystkie elementy składowe CELLFOOD pozyskiwane są w drodze niechemicznej ekstrakcji na zimno.
  Opatentowana procedura produkcji CELLFOOD wymaga 9 miesięcy przetwarzania.
  CELLFOOD ma formę koloidalną, której faza rozproszona składa się z kompleksu 78 mikrominerałów, 17 aminokwasów i 34 enzymów
śladowych (Formuła Everett Storey). Forma koloidalna zapewnia maksymalną dostępność biologiczną aktywnych składników, które po
całkowitej absorpcji przez błony śluzowe, rozprowadzane są w różnych tkankach, w zależności od rzeczywistych potrzeb
metabolicznych.

Wartości odżywcze

Dawka dzienna (24 krople = 1,2 ml): % RDA
Selen 8,25 mcg 15
Lithothamnium Calcareum 326 mg brak ustalonej normy

Działanie

CELLFOOD to fizjologiczny modulator dostarczający cenne mikroelementy (suplement diety) i stymulujący uwalnianie tlenu w zależności
od potrzeb metabolicznych (na żądanie), zapobiegający jednocześnie zakwaszeniu (równoważenie pH) i nadmiernej produkcji wolnych
rodników (działanie przeciwutleniające). Poprzez poprawę funkcji śródbłonka i oczyszczanie macierzy pozakomórkowej (działanie
detoksykujące) wzmacnia procesy metaboliczne i połączenia między komórkami, optymalizując funkcje wydzielania wewnętrznego i
stymulując układ odpornościowy. CELLFOOD wspomaga metabolizm oksydacyjny komórek, które obudowują ścianki naczyń
krwionośnych, zapobiegając tak zwanej „dysfunkcji śródbłonka”, będącej źródłem większości chorób sercowo-naczyniowych. CELLFOOD
wykazuje ponadprzeciętną siłę antyoksydacyjną, a więc ma zdolność przeciwdziałania efektom potencjalnie szkodliwym, czyli zbyt
dużemu nagromadzeniu wolnych rodników w organizmie.

Kiedy stosować

CELLFOOD polecany jest jako środek wspomagający zdrowy styl życia (prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna), w przypadku
niedoborów pokarmowych (spowodowanych stresem psychiczno-fizycznym, niezbilansowaną dietą, itp.), w zaburzeniach
spowodowanych niedotlenieniem tkanek i organów (np. bólem głowy, trudnościami z koncentracją, zmęczeniem, itp.), w przypadku
zwiększonej produkcji wolnych rodników i niedoboru przeciwutleniaczy (spowodowanych chorobami zapalnymi, zwyrodnieniowymi,
zaburzeniami metabolicznymi i przyjmowaniem leków w połączeniu ze stresem oksydacyjnym), zaburzeniach czynności śródbłonka
(choroby układu krążenia), niedoborach immunologicznych, przewlekłych zatruciach w (np. alkoholowych), w zespole nadwrażliwości
chemicznej, fibromialgii i alergiach pokarmowych. Posiada również działanie detoksykujące. Jest polecany jako suplement diety
podczas uprawiania sportu, zarówno amatorsko, jak i wyczynowo.

Dawkowanie

Dorośli: 3 razy dziennie rozcieńczyć 8 kropli CELLFOOD® w szklance wody lub soku owocowego i wymieszać. Początkowa porcja to 1
kropla w szklance wody lub soku owocowego 3 razy dziennie. Co drugi dzień zwiększać porcję o 1 kroplę do osiągnięcia ostatecznej
porcji 8 kropli 3 razy dziennie. Przed użyciem należy lekko wstrząsnąć butelką.
Dzieci (do 14 r.ż.): jedna kropla dziennie na każdy rok wieku dziecka.

Schemat dawkowania
  Rano Popołudniu Wieczorem
1° - 2° dzień 1 kropla 1 kropla 1 kropla
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3° - 4° dzień 2 krople 2 krople 2 krople
5° - 6° dzień 3 krople 3 krople 3 krople
7°- 8° dzień 4 krople 4 krople 4 krople
9°- 10° dzień 5 kropli 5 kropli 5 kropli
11°- 12° dzień 6 kropli 6 kropli 6 kropli
13°- 14° dzień 7 kropli 7 kropli 7 kropli
od 15° dnia 8 kropli 8 kropli 8 kropli
Kontynuować 8 kropli trzy razy dziennie przez minimum 3 miesiące.

Zaleca się przyjmowanie CELLFOOD co najmniej 10-20 minut przed posiłkami. Niemniej produkt może być przyjmowany na pusty
żołądek, kiedy tylko użytkownik czuje zmęczenie lub stres. W razie przyjęcia po dużym posiłku enzymy zawarte w CELLFOOD wspierają
procesy trawienne. Ponadto, w razie potrzeby, w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb żywieniowych (np. w zespołach bólowych,
depresji itp.), można połączyć przyjmowanie produktu z innymi preparatami z linii CELLFOOD.

Środki ostrożności
Osoby zażywające leki, kobiety w ciąży i karmiące piersią przed użyciem powinny skontaktować się z lekarzem. Suplement diety nie
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w
ciągu dnia. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Produkt może działać lekko przeczyszczająco. Przechowywać w suchym miejscu, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Opakowanie
CELLFOOD jest dostępny w opakowaniu o pojemności 30 ml, które wystarcza na 25-30 dawek dobowych.

Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do
diagnozowania lub leczenia jakichkolwiek chorób. Lekarz uprawniony do leczenia konkretnej jednostki chorobowej musi wziąć pod
uwagę wszelkie aspekty dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego pacjenta. Autorzy niniejszego serwisu internetowego
powstrzymują się od udzielania jakichkolwiek wskazówek medycznych, czy to bezpośrednio czy pośrednio, ani też nie zalecają żadnego
zabiegu, a tym samym nie ponoszą odpowiedzialności za osoby, które zdecydują się na prowadzenie leczenia bez pomocy medycznej ze
strony specjalisty.
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