Sunrider® növényi italok

VitaFruit®
A VitaFruit® egy vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, erősen
koncentrált, természetes, ízletes gyümölcslé. Erősíti, fiatalítja a
szervezetet, illetve bőrünket. Ez a jóízű ital nem tartalmaz szintetikus
összetevőket, így mesterséges vitaminokat, enzimeket és tartósítószert
sem. Gondosan válogatott egzotikus gyümölcsök sűrített velejét
tartalmazza mézben eloszlatva, baktériumölő és immunerősítő hatású
citromolajjal kiegészítve: ezért képes önmagát tartósítani tartósítószerek nélkül.
Az izolált vitaminok, amelyeket tabletták, pezsgőtabletták és egyéb
készítmények formájában sokan szednek nap mint nap, függetlenül attól, hogy a vitamint szintetikusan állították elő vagy növényekből izolálták vegyi úton, nem
képesek olyan hatásfokkal hasznosulni a szervezetben, mint azok a vitaminok, amelyek a
növényen belül, eredeti környezetükben találhatók, beleértve a növényekben megtalálható
enzimeket és más vitaminokat is, amelyek a szervezet számára megkönnyítik a vitaminok
feldolgozását. Sőt, az izolált vitaminok egy része könnyen túladagolható, ami káros
®
mellékhatásokhoz vezethet. A Vitafruit fogyasztása révén teljes értékű, növényi eredetű
vitaminokhoz és tápanyagokhoz juthatunk, amelyeket a szervezet könnyen feldolgoz, és
gyorsan, természetes módon reagál rá.
A VitaFruit® C- és E-vitamin, béta-karotin, B-vitaminok, kalcium, magnézium és aminosavak
természetes forrása. Ezek az anyagok kutatási eredmények szerint is hatékonyan
közömbösítik az öregedési folyamatokért és a testszövetek károsodásáért felelős szabad
gyököket. Mai táplálkozáskultúránkban ritkán és csak kis mennyiségben jutunk hozzá
ezekhez az antioxidánsokhoz.

Néhány fontos összetevője és azok hatásai:
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A C- és E-vitamin még azelőtt közömbösíti a szabad gyököket, hogy azok megtámadhatnák a
testszöveteket.
A C-vitamin, amely a VitaFruit®-ban stabil, nem bomlékony formában található, elősegíti a szervezet
saját kollagén- és elasztintermelését, így rugalmasabbá teszi a bőrt; továbbá közismert módon segít
ellenállni a fertőzéseknek.
A zsírban oldódó E-vitamin csökkenti a vérrögképződést, és segít a vér oxigénellátásában.
Az ugyancsak zsírban oldódó A-vitamin javítja a látást, és nélkülözhetetlen az új sejtek felépítéséhez,
illetve a nyálkahártyák folyamatos újratermeléséhez; továbbá segít a bőr kiszáradásának elkerülésében.
A B-vitaminok, köztük a tiamin, riboflavin, niacin, B6- és B12-vitamin, pantotenát, para-aminobenzoésav, inozitol és biotin, segítik a sejtek felépülését.
A VitaFruit®-ban természetes arányban előforduló kalcium és magnézium elősegíti a csontépítést és a
megfelelő izomműködést.
A VitaFruit® nagyon erős gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, amely töményen fogyasztva gyakran helyileg is hatékonyan érvényesül. Fogyasztói tapasztalatok szerint például gyakran hozzájárul a
javuláshoz torokgyulladás vagy felszíni bőrgyulladás esetén, ha töményen helyileg alkalmazzuk.

Felhasználási javaslat:
Egy evőkanál (kb. 15 ml) VitaFruit®-ot keverjen el 2-2,5 dl vízben, Calli®-ban vagy Fortune Delight®-ban. Tetszés
szerint töményen is fogyasztható.
Készült méz, Luo Ha Guo, citromolaj, télidinnye, datolya, narancshéj és keserű narancs felhasználásával.
#102011 VitaFruit 325 ml

