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Link do produktu: https://www.sklep-bio-natura.pl/vega-mix-500g-p-143.html

Vega Mix 500g
Cena

95,00 zł

Producent

Guardian

Opis produktu

Dla mężczyzn. Po treningu. Na wzmocnienie. Na
potencje.
Produkt Vega Mix® opracowany został z myślą mężczyźnie aktywnym, któremu nie jest obojętny wygląd własnego ciała.
Bogaty w naturalne zbilansowane witaminy oraz makro i mikro-elementy Vega Mix, dostarcza ciału wszystkich potrzebnych
mu składników odżywczych, pomaga spalić zbędną tkankę tłuszczową, optymalizuje procesy zachodzące w organizmie,
wspiera utrzymanie zdrowia.

VEGA MIX. DOSKONAŁY PO TRENINGU
Zaraz po wypiciu wypełnia około 3/4 zawartości żołądka, dając uczucie sytości i powstrzymując na dłuższy czas uczucie głodu
(w tym również na słodycze). W trakcie trwania odchudzania jeden koktajl może zastąpić nawet jeden główny posiłek w
trakcie dnia, gdyż dostarcza organizmowi kompletny zestaw naturalnie zbilansowanych witamin i składników odżywczych.
Vega Mix®zawiera niewielką ilość kalorii (w 100g produktu jest zaledwie 14 kcal). W praktyce oznacza to, że dostarczamy
naszemu ciału sycący, ale i lekkostrawny, bogaty w naturalne składniki odżywcze "posiłek" o niskiej zawartości kalorii i bez
sztucznych dodatków.

SKŁAD VEGA MIX
Liofilizowana marchewka karotka, seler, pomidor (micelarny) i burak ćwikłowy (micelarny).

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA PREPARATU VEGA MIX
Alergia na wymienione warzywa

DAWKOWANIE VEGA MIX
W diecie uzupełniającej i odchudzającej: od 1 do 3 łyżek produktu na 1 szklankę letniej wody z jedną łyżeczką miodu lub 1
szklankę dowolnego soku. Wymieszać i wypić.
Profilaktycznie: 1 łyżka produktu dziennie na 1 szklanki letniej wody lub mleka z jedną łyżeczką miodu.

WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE SKŁADNIKÓW VEGA MIX
Selen - poleca się przy otyłości, nerwicach, schorzeniach nerek, zaburzeniach pęcherza moczowego, obciążeniu wątroby,
alergiach skórnych, zaparciach, przy problemach z erekcją. Selen jest naturalnym środkiem na podniesienie potencji i
sprawności seksualnej mężczyzn.
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Marchew - poleca się przy anemii, osłabieniu, kamicy żółciowej oraz jako środek moczopędny. Z uwagi na bogaty skład
stosuje się ją na poprawę kondycji i wzmocnienie organizmu.
Burak - działa krwiotwórczo, oczyszczająco i wzmacniająco. Poprawia wchłanianie białek i usuwa procesy gnilne w jelitach.
Pomidor - dzięki zawartości likopenu jest polecany w profilaktyce nowotworowej. Poza tym korzystnie wpływa na układ
pokarmowy, obniża cholesterol, działa bakteriobójczo, poprawia przemianę materii, pomaga przy chorobach układu sercowonaczyniowego.

OPINIE
Bartłomiej Janicki 13.04.2019
Bardzo polecam Vega Mixa. Dużo trenuję i jestem zadowolony z energii, jaką daje mi ten produkt. Pełne uznanie!
Marek 03.04.2019
Siła wraca w stu procentach! Polecam

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

