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Novocardia x40 kapsułek
 

Cena: 17,93 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Asa

Postać kapsułki

Substancja
czynna

czosnek, glicyna, kwas foliowy, kwasy
Omega-3 (DHA), kwasy Omega-3 (EPA),
witamina B12, witamina B6, witamina E

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Novocardia to innowacyjny preparat, który dostarcza cennych dla zdrowia serca i układu krążenia niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych omega-3 (EPA i DHA) we właściwych proporcjach, witamin przyjaznych sercu oraz czosnku. Stworzony został z myślą o
osobach, które chcą aktywnie zadbać o swoje zdrowie, serce i układ krążenia.

Novocardia skutecznie pomaga uzupełnić niedobory kwasów omega-3 (EPA i DHA), których spożycie w Polsce jest niskie w stosunku do
zalecanego. Dodatkowo zawarty w preparacie bezzapachowy czosnek oraz witaminy z grupy B przyjazne sercu pomagają lepiej zadbać
o serce i układ krążenia, korzystnie wpływają na poziom cholesterolu we krwi, elastyczność naczyń krwionośnych oraz ciśnienie krwi.

Wskazania:

Novocardia to nowatorski i unikalny preparat na polskim rynku. Polecany jest dla osób, które pragną aktywnie i nowocześnie zadbać o
swoje serce i układ krążenia.

Polecamy Novocardię:

w celu uzupełnienia codziennej diety w sprzyjające zdrowiu kwasy omega-3 (EPA i DHA),
dla osób, które maja problemy z krążeniem, ciśnieniem krwi i cholesterolem,
dla osób, które pragną aktywnie zadbać o zdrowie i sprawne funkcjonowania serca i układu krążenia,
w okresach rekonwalescencji,
w okresach narażenia na stres,
dla osób palących i starszych.

Działanie preparatu:
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Kwasy Omega-3

Korzystnie wpływają na poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi;
Korzystnie wpływają na poziom cholesterolu LDL (złego cholesterolu) i przyczyniają się do wzrostu wartości cholesterolu HDL
(dobrego cholesterolu);
Usprawniają przepływ krwi w naczyniach krwionośnych;
Korzystnie wpływają na rytmikę serca.

Czosnek

Posiada cenne właściwości odżywcze i prozdrowotne znane od bardzo wielu lat;
Korzystnie wpływa na poziom cholesterolu;
Przyczynia się do zwiększenia elastyczności naczyń krwionośnych;
Dba o prawidłowe ciśnienie krwi.

Witaminy (B6, B12, kwas foliowy)

Korzystnie wpływają na fizjologiczne funkcjonowanie serca i układu krążenia;
Regulują poziom homocysteiny we krwi.

Skład:

1 kapsułka zawiera:

wysokogatunkowy olej rybi - 1000 mg (w tym 180 mg EPA, 120 mg DHA),
kwas foliowy - 67 mcg,
witamina B6 - 0,67 mg,
witamina B12 - 0,35 mcg,
bezzapachowy wyciąg z czosnku standaryzowany na zawartość glicyny - 1,34 mg,
witamina E (przeciwutleniacz) - 3 mg,

Dawkowanie i sposób użycia:

Doustnie 1-3 kapsułki dziennie. Zaleca się przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

ASA Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 11
48-100 Głubczyce
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