Sunrider® növényi élelmiszerek

VitaSpray®
A VitaSpray® egy teljesen természetes, cukrot és mesterséges színezékeket,
ízesítőket nem tartalmazó vitaminspray, amely amellett, hogy frissíti a leheletet, a száj nyálkahártyáján keresztül hatékonyan felszívódva vitaminok és
ásványi anyagok széles skálájával tölti fel szervezetünket.
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Fő összetevője a B12-vitamin, amely fontos szerepet járszik a metabolikus
folyamatban, a vörösvértestek képzésében és a központi idegrendszer működésében.
Különösen a szigorú vegetáriánusoknak lehetnek nehézségeik a B12-bevitellel, mert
elsősorban állati eredetű táplálékokban található meg, mint például tojás, hús, hal,
tejtermékek.
A B1-vitamin (tiamin) segít a testnek a keményítőt és a cukrot energiává alakítani. Létfontosságú az
idegrendszer, az izmok és a szív megfelelő működéséhez. Hiányának tünetei: elégtelen szénhidrátfeldolgozás, étvágycsökkenés, fáradékonyság, ingerlékenység, álmatlanság, mentális depresszió és
székrekedés.
A B2-vitamin (riboflavin) segíti a vörösvértestek épülését, az antitestek termelődését, a sejtnövekedést, a
jó látást, a bőr, a körmök és a haj állapotának fenntartását. Hiányának tünetei: szájzug-berepedés,
lilás színű nyelv és könnyező, vörös szemek.
A B3-vitamin (niacin) több metabolikus folyamat része a testben, amelyek a szénhídrátok energiává
alakításában játszanak szerepet. Hozzájárul az idegrendszer helyes működéséhez, az egészséges
keringéshez és gyomorsav-termeléshez. Szerepet játszik a magas koleszterin- és trigliceridszint
csökkentésében, ugyanakkor a HDL-szint növelésében.
A biotin fontos szerepet játszik a szövetek egészségének fenntartásában, a B-vitaminok beépülésében
és a folsav biológiailag aktív formájúvá alakításában.
A B6-vitamin nélkülözhetetlen az aminosav-szintézishez, segít a zsírok és a szénhídrátok
feldolgozásában, illetve az egészséges bőr megőrzésében. Fontos a vörösvértestek képzéséhez és
működéséhez is. Segít számos vitamin és ásványi anyag felszívódásában.
A bromelain egy, az ananász hajtásából kivont enzim, amely a fehérjék feldolgozásában játszik
szerepet, és segíti az emésztés folyamatát.
A szelén védelmet nyújt a sejtfalaknak a szabad gyökökkel szemben. Csökkenti a mell-, végbél-, tüdőés prosztatarák kockázatát. Megőrzi a szövetek rugalmasságát, lassítja az öregedés folyamatát.

Felhasználási javaslat:
Fújjon egyet-kettőt közvetlenül a szájába, és élvezze a vitaminok és ásványi anyagok frissítő hatását!
Készült víz, mentol, szegfűszegolaj, eukaliptuszolaj, természetes aromák, bioflavonoidok, biszabolol,
szorbitol, glicerin, méz, keserű uborka, citromolaj, görögdinnye, datolya, narancshéj, keserű narancs,
bromelain, miatyánkcserje-kivonat, grapefruit-kivonat, édesgyökér-kivonat és szójalecitin felhasználásával.
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12,4 ml

