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Shilajit mumio 120 cps
HERBAGETICA

Descriere:

Shilajitul este utilizat de peste 3.000 de ani în peste 50 de afecțiuni pentru puternicul efect
revitalizant, rejuvenant și de echilibrare energetică (inclusiv electrică, fiind un puternic electrolit
organic ce îmbunătățește viața celulelor).

Shilajit Mumio conține un extract pur, de înaltă calitate standardizat cu 20% Acizi Fulvici.

Shilajitul stimulează ficatul și rinichii asigurând detoxifierea organismului, întârește sistemul
imunitar, combate radicalii liberi, echilibreză sistemul hormonal și crește durata vieții. Influențează
starea de spirit și îmbunătățește procesele cognitive, fiind folosit cu succes și în creșterea
performantelor sportivilor și cosmonauților.

În plus, Shilajitul susține sistemul imunitar și prin creșterea biodisponibilității altor suplimente și
nutrienți. Moleculele de acid fulvic asigură „transportul” intracelular de vitamine, minerale și
nutrienți esențiali, asigurând energie organismului. Aceasta înseamnă că ajută corpul să absoarbă
nutrienții, astfel încât aceștia să poată funcționa mai eficient și să ofere beneficii extinse pentru
sănătatea organismului.

Shilajitul conține un întreg complex de acizi organici (fulvic, humic, hipuric, benzoic), aminoacizi
(fenilalanină, alanină, arginină, tirozină, lizină, serină, valină, metiomină, glicină, acid aspartic, acid
glutamic), minerale în formă ionică (fier, calciu, magneziu, potasiu, seleniu, bor, zinc) și alți acizi,
terpenoide, steroizi vegetali, vitamine din grupa B și P, fragmente de molecule polifenolice. Astfel,
Shilajitul este un adevarat miracol al lumii vii.

Beneficii:

Întărește și rejuvenează sistemul imunitar

Regenerator și întineritor al organismului

Tonic nervos, antistres, susține buna funcționare a sistemului nervos

http://www.remediu.ro


Adaptogen, prin menținerea unui nivel optim de acetilcolină și dopamină

Remineralizant, asigură necesarul de minerale a corpului

Îmbunătățeste funcția mitocondriilor, producerea de ATP și atenuează efectele îmbătrânirii
celulare

Susține funcționarea optimă a rinichilor și un tract urinar sănătos

Reglator al glicemiei, al colesterolului

Curăță și întărește plămânii

Reduce inflamația și stresul oxidativ

Stimulator al refacerii țesuturilor afectate de răni

Administrare : cate 1-2 capsule pe zi la masa timp de 30 de zile           

 


