Twój niezależny

SKŁAD
EKSTRAKT ZE SPROSZKOWANEGO KORZENIA RZODKWI
CZARNEJ był ze względu na ostry smak stosowany na trawienie.
W stanie naturalnym rzodkiew jest bogata w: witaminy C, A, E
i witaminy z grupy B, rafaninę, białko, wapń, żelazo, magnez,
fosfor, potas, cynk, miedź, mangan, selen, kwasy tłuszczowe,
kwas linolowy, kwas α-linolenowy oraz siarkę.
EKSTRAKT ZE SPROSZKOWANEGO KORZENIA CYKORII
PODRÓŻNIK korzystnie oddziałuje na układ trawienny,
stymulując wydzielanie soków trawiennych oraz na wątrobę.
Roślina ta korzystnie wpływa na wątrobę i jelita a ponadto na
prawidłowy poziom cukru we krwi.
EKSTRAKT ZE SPROSZKOWANYCH NASION BABKI
PŁESZNIK jest naturalnym i całkowicie bezpiecznym dla
organizmu środkiem wspomagającym trawienie i korzystnie
wpływającym na wątrobę. Babka korzystnie wpływa na jelita i
wypróżnianie a ponadto na poziom cholesterolu i lipidów we
krwi.
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Ekskluzywna formuła preparatu, łącząca w sobie 7 wyjątkowych
składników roślinnych o łagodnym działaniu na układ
pokarmowy, które nie powodują szkody dla organizmu
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Stymulują jelita
Korzystnie wpływają na przemianę materii
Szczegółowe informacje o produktach Vision:
www.vipgroup.net

EKSTRAKT ZE SPROSZKOWANEGO KORZENIA IMBIRU
LEKARSKIEGO reguluje pracę układu pokarmowego, posiada
delikatne właściwości wspomagające trawienie, korzystnie
wpływa na jelita. Imbir korzystnie wpływa na trawienie, jelita i
żołądek oraz ma łagodny efekt przeczyszczający.
EKSTRAKT ZE SPROSZKOWANEGO ZIELA LUCERNY
SIEWNEJ korzystnie wpływa na przemianę materii, stymuluje
apetyt. Lucerna w naturze jest bogata w karotenoidy, witaminę
K, chlorofil i aminokwasy. Korzystnie wpływa na procesy
metaboliczne.
EKSTRAKT
ZE
SPROSZKOWANYCH
OWOCÓW
OSTROPESTU PLAMISTEGO stymuluje wytwarzanie i
wydalanie żółci korzystnie wpływając na wątrobę, oczyszcza,
działa detoksykacyjnie. Wspomaga trawienie. Silymarina
pozyskiwana z ostropestu plamistego zwiększa metabolizm
białek przez hepatocyty co korzystnie wpływa na wątrobę
i stabilizuje działanie mastocytów. Ostropest ma łagodne
działanie odtruwające.
EKSTRAKT ZE SPROSZKOWANYCH NASION FENKUŁU
WŁOSKIEGO wspomaga funkcje gruczołów wydzielniczych
układu pokarmowego, wspomaga trawienie. Nasiona kopru
wspomagają apetyt i trawienie. Są antyoksydantem i wspierają
odporność. Działają łagodzącą na drogi oddechowe. Ułatwiają
odkrztuszanie. Wspomagają produkcję mleka u matek
karmiących.

Tylko najlepsze.
Tylko z Europy.

Posiadają łagodne działanie wspomagające
trawienie
Wzmacniają detoksykacyjne funkcje wątroby
Regulują pracę układu pokarmowego

Informacje nt. zamawiania produktów Vision
(należy podać kod konsultanta):
Tel: +48 22 5588999
E-mail: orders@warsaw.vipgpl.com
www.visionshop.me

KŁOPOTY Z TRAWIENIEM

LEKKOŚĆ Z NATURY

Zaburzenia pracy jelit są obecnie jednym z najczęstszych
problemów zdrowotnych. Według statystycznych danych,
na zaburzenia pracy jelit cierpi 10-15% populacji krajów
wysokorozwiniętych. Najczęstszym zaburzeniem motoryki
jelit są utrzymujące się trudności z oddaniem stolca, czyli
zaparcia, powstające na skutek zakłócenia równowagi
procesów wymiany w organizmie.

Nowa, ekskluzywna formuła preparatu EasyLAX zawiera 7
wyjątkowych składników roślinnych o łagodnym działaniu
wpływającym na trawienie, które nie powoduje szkody dla
organizmu, ale poprawia przemianę materii, co pozwala w naturalny
sposób oczyścić organizm.

Jedną z głównych przyczyn zaparć jest zaburzenie przemiany
materii spowodowane nieprawidłowym odżywianiem się
(przejedzenie, spożywanie żywności wysoko przetworzonej),
jak również napięciami emocjonalnymi i mało ruchliwym
trybem życia. Kolejną, równie ważną przyczyną zaburzenia
pracy jelit, jest dysbakterioza, która rozwija się w wyniku
zatrzymania pokarmu w organizmie oraz powoduje procesy
gnicia i fermentacji, co z kolei prowadzi do intoksykacji
organizmu. Trzecią przyczyną kłopotów z oddaniem stolca
są restrykcyjne diety. Niekorzystny wpływ na motorykę jelit
mają zarówno diety niskowęglowodanowe czy białkowe, jak
i fitopreparaty przeczyszczające z zawartością senny, które
przy długotrwałym stosowaniu zakłócają procesy wymiany
w organizmie i powodują zatrzymanie stolca.
Zaburzeniom pracy jelit towarzyszą nieprzyjemne objawy,
takie jak zwiększone ilości gazów jelitowych, uczucie
przepełnienia, utrata apetytu i bóle głowy. Utrzymujące
się problemy ze stolcem często prowadzą do intoksykacji
organizmu, która z kolei staje się przyczyną rozwoju różnych
chorób układu pokarmowego.
Najnowszy specjalistyczny preparat roślinny o delikatnym
działaniu wspomagającym trawienie EasyLAX, dzięki
zawartym składnikom, pomoże utrzymać właściwą pracę
układu pokarmowego i jelit oraz w naturalny sposób oczyścić
organizm.

Zawarty w preparacie EasyLAX ekstrakt z rzodkwi czarnej rzepy
był naturalnym środkiem na trawienie. Ekstrakt z korzenia cykorii
podróżnik korzystnie oddziałuje na układ trawienny, stymulując
wydzielanie soków trawiennych i korzystnie oddziałuje na wątrobę.
Ekstrakt z nasion babki płesznik jest naturalnym i całkowicie
bezpiecznym dla organizmu środkiem wspomagającym trawienie
i korzystnie wpływającym na wątrobę. Ekstrakt z korzenia imbiru
lekarskiego reguluje pracę układu pokarmowego, posiada delikatne
właściwości wspomagające trawienie oraz korzystnie wpływa na
jelita. Ekstrakt z ziela lucerny siewnej korzystnie wpływa na przemianę
materii i stymuluje apetyt. Ekstrakt ze sproszkowanych owoców
ostropestu plamistego stymuluje wytwarzanie i wydalanie żółci
korzystnie wpływając na wątrobę, oczyszcza i działa detoksykacyjnie.
Wspomaga trawienie. Ekstrakt z nasion fenkułu włoskiego wspomaga
funkcje gruczołów wydzielniczych układu pokarmowego oraz
wspomaga trawienie.
Największa zaleta naturalnego preparatu EasyLAX polega na tym,
że nie zawiera on senny – silnego środka przeczyszczającego, który
często wchodzi w skład preparatów odchudzających i powoduje
uzależnienie, w wyniku czego żołądek przestaje samodzielnie
pracować.
Preparat EasyLAX, dzięki zawartym w nim składnikom, jest
skutecznym środkiem profilaktyki wczesnej układu pokarmowego,
wspomaga funkcje jego gruczołów wydzielniczych i korzystnie
wpływa na jelita. Zaleca się stosowanie preparatu EasyLAX w ramach
programów detoksykacji organizmu i wspomagania metabolizmu.
Naturalny preparat EasyLAX dzięki zawartym w nim składnikom
korzystnie wpłynie na Twoje trawienie, jak również w naturalny,
delikatny i bezpieczny sposób oczyści organizm.

KTO POWINIEN STOSOWAĆ SKŁADNIKI
PREPARATU EasyLAX

OSOBY CHCĄCE KORZYSTNIE WPŁYNĄĆ NA TRAWIENIE

OSOBY, KTÓRE CHCĄ W NATURALNY SPOSÓB OCZYŚCIĆ
ORGANIZM

OSOBY PRAGNĄCE WPŁYNĄĆ NA PRZEMIANĘ MATERII

OSOBY, KTÓRE CHCĄ KORZYSTNIE WPŁYNĄĆ NA METABOLIZM

