ISOline energy for life - VITALITY drink
Svítá a ty zase vyrážíš se štítem chránícím tvůj svět do velkého vesmíru poznávat světy
nové a vracet se k těm již známým. Zažíváš nespočet interakcí, bráníš se zůstat sám,
přitom si dobře dovedeš chránit svůj ostrov individuality. Žádní elitní vojáci, žádní
vrcholoví sportovci, žádná vypracovaná těla antických soch, jsou to jen malincí, svou
rolí nezastupitelní ochránci, kteří bez diplomacie ihned zasahují v místech konfliktu,
v oslabených částech tvého štítu, snaží se vyhnat a zničit vetřelce – to vše pro záchranu
tvého světa. Napadlo tě někdy, kolik zásahů může vydržet tvůj štít? Víš, jak se k němu
chováš? Nenech se zaskočit okem neviditelnými agresory, připravenými torpédovat
tvůj svět, a použij ve svém reaktoru tuto patronu k upevnění a obnovení svého štítu. Jsi
stvořitelem atmosféry vlastního světa!
Nealkoholický nápoj s přírodním ovocným podílem. Obsahuje IMUNOline komplex,
vitaminy a minerální látky. Slazený cukrem a sladidly. Bez umělých barviv. Bez umělých aromat. Bez konzervantů. Nesycený nápoj. Pasterováno.
IMUNOline komplex
směs účinných látek, vitaminů a minerálů určených pro:
• POSÍLENÍ IMUNITY A VITALITY
• SNÍŽENÍ ENERGETICKÉHO PŘÍJMU
• ZVÝŠENÍ PŘIROZENÉ OBRANYSCHOPNOSTI ORGANISMU
• PRAVIDELNÉ DOPLNĚNÍ VITAMINŮ A MINERÁLŮ
Chitosan je druh vlákniny a je nestravitelný, při průchodu zažívacím traktem člověka
na sebe váže cholesterol a jiné tuky, a tímto zvyšuje jejich vylučování z těla ven.
Glukan je unikátní substance charakteru, která aktivuje velmi důležité složky imunitního systému tzv. makrofágy, a tím činnost celého systému zesiluje. Makrofágy
rozpoznávají choroboplodné zárodky, poškozené buňky, následně je pohlcují a ničí.
Glukan také zvyšuje koncentraci sekrečních protilátek IgA, jejichž nedostatek způsobuje infekce, záněty či alergie. Beta glukan je látka nenávyková, netoxická a bezpečná k organizmu.
Zinek je klíčový prvek nezbytný pro funkci imunitního systému. Při jeho nedostatku
nepracuje tento systém správně. Nedostatek zinku se může u dětí projevovat nechutenstvím a oslabeným růstem.

