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Sirop telom-r 150 ml DVR PHARM

Telomerii reprezintă o regiune de ADN situată la
capătul fiecărui cromozom. Aceștia au rolul de a
proteja materialul genetic al celulei. Cercetătorii au
descoperit că exista o legătură între micșorarea
lungimii telomerilor și procesul îmbătrânirii și al
apariției bolilor. Scurtarea telomerilor, care se
produce progresiv, este, practic, cauzată de
incapacitatea organismului de a mai produce
suficienta telomerază (o enzimă care împiedică
scurtarea telomerilor și reface secvențele de ADN)
odată cu înaintarea în varstă. Apoi, au mai observat
că, în lume, există câteva specii de plante care ajută
la menținerea și chiar la creșterea lungimii acestor
telomeri.

Acest produs conține o formulă originală, pe bază de extracte 100% naturale, care stimulează
funcțiile acestor telomeri, crescând exponențial imunitatea, regenerând și întinerind organismul.

Ingrediente: Miere: 20%; Zahăr: 20%; extract apos 1:20 din: Lichen -de-piatră (Cetraria islandica),
thal: 9%; Iarbă-mare (Inula helenium), rădăcină: 9%; Ridiche-neagră (Raphanus sativus niger),
rădăcină: 8%; Eucalipt (Eucalyptus globulus), frunze: 8%; Urzică (Urtica dioica), rădăcină: 8%;
Ghimbir (Zingiber officinale), rădăcină: 7%; Portocal-dulce (Citrus sinensis), coajă: 7%; Astragalus
(Astragalus membranaceus), rădăcină, extract hidroalcoolic 20:1, uscat: 2%;  Grindelia (Grindelia
robusta), extract apos 4:1, uscat: 1%; agent  de îngroșare: guma Acacia; conservanți: sorbat de
potasiu; benzoat de sodiu; Mentă (Menta piperita), ulei esențial: 0,1%; Pin-siberian (Abies sibirica),
ulei esențial: 0,1%. 

Acțiuni fiziologice: Contribuie la menținerea funcționalității și integrității normale a epiteliilor
căilor respiratorii medii și superioare și la funcționarea normală a sistemului imunitar; susține
sinteza ADN-ului, procesele de diviziune celulară normală din organism și funcționarea normală a
centrilor nervoși care controlează activitatea la nivelul căilor respiratorii. 

Mod de utilizare:  Câte 1 linguriță (5 ml.), de 2-4 ori pe zi.  A se agita înainte de utilizare. După
deschidere, a se păstra la frigider și a se consuma în maximum 30 zile.

Precauții și contraindicații: Alergie la oricare dintre componentele produsului, diabet.
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