
Étrend-kiegészítők, vitaminok

Life Power étrend-kiegészítő cseppek
50 ml
B 529-2

Napi 8 csepp harmónia és vitalitás

Mit szólna, ha azt mondanánk, hogy napi 8 csepp Life Power elég a 
teljes teste és szervrendszere harmonizálására? A Life Power ugyanis 
olyan növények kivonataiból állt össze, amelyek így együtt képesek 
a emberi szervezeten belül visszaállítani, harmonizálni a biokémiai 
folyamatokat. A hatóanyagok rezgésszámát a ganoderma lucidum 
gomba olajos kivonatával megerősítettük, alaphatékonyságukat 
jelentősen megnöveltük. Ez a gomba fajta magában is közel 200 
hatóanyagot tartalmaz, önállóan is jelentősen tudja befolyásolni a 
sejtek működését! Minden korosztálynak ajánlott, energetizáló hatása 
miatt kiemelten javasolt legyengültség esetén, illetve sportolóknak, 
fizikai munkát végzőknek.  Olajos kivonatok lévén, a szájba csepegtetve 
azonnal felszívódnak, és mivel nem tartalmaznak sem színezékeket, 
sem tartósítóanyagokat, a szervezet azonnal felismeri a természetes 
összetevőket és átalakítás nélkül, azonnal be tudnak épülni.

Alkalmazási javaslat:

- öregedési folyamatok lassítása

- keringési és érrendszer védelme

- ízületi és izomfájdalmak csökkentése

- húgysavszint csökkentése (sportolóknál gyakori probléma)

- test harmonizálása és a vitalitás fokozása

- az immunrendszer megfelelő működésének elősegítése

- máj egészségének támogatása

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
Ajánlott adagolás:

Felnőttek számára 8 csepp 
naponta.

Gyermekeknek 4 csepp naponta. 

A termék mesterséges színe-
zéket nem tartalmaz.



ÖSSZETEVŐK

A napi adag (8 csepp) tartalmaz:

Megnevezés: Mennyiség: NRV%

Máriatövis (Silybum marianum) 
mag olaj

0,16 ml n.m.

Zöld tea (Camellia sinensis) levél 
olajos kivonat

0,08 ml n.m.

Fekete áfonya (Vaccinium myrtil-
lus) levél olajos kivonat

0,08 ml n.m.

Fekete ribizli (Ribes nigrum) levél 
olajos kivonat

0,08 ml n.m.

Boróka (Juniperus communis) 
bogyó olajos kivonat

0,08 ml n.m.

Citromfű (Melissa officinalis) levél 
olajos kivonat

0,08 ml n.m.

Gyömbér (Zingiber officinale) 
gyökér olajos kivonat

0,08 ml n.m.

Csalán (Urtica dioica) levél olajos 
kivonat

0,08 ml n.m.

Reishi gomba (Ganoderma 
lucidum) olajos kivonat

0,08 ml n.m.

*NRV%=A felnőttek számára javasolt napi beviteli referencia érték.
*n.m.= nincs meghatározva

Összetevők lehetséges hatásai

Zöld tealevél olajos kivonata 

A zöld tea igen gazdag polifenolokban, közülük a legfontosabb az epigallokatekin gallát, az 
EGCG. A kutatások azt igazolták, hogy az EGCG hatásos antioxidáns, hatásosabb az E- és C-
vitaminnál. Hozzájárulhat a normális inzulintermeléshez, valamint a keringési és érrendszer 
egészségének megőrzéséhez.

Fekete áfonya levél olajos kivonatai 

Az áfonya gazdag A-, D-, C-vitaminokban és vastartalma is jelentős. Magas csersav és foszfor-
tartalma miatt kitűnő vértisztító. Megelőzi a vérerek törékenységét, csökkenti a kalcium ler-
akódását az erekben. Enyhítheti a gyulladásos folyamatokat, valamint hozzájárulhat a kolesz-
terin- és a vércukorszint egészséges szintjének fenntartásához.
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Citromfű levél olajos kivonata

A citromfűnek nem csak kellemes illata van, de rengeteg értékes vitamint és ásványi anyagot 
tartalmaz. Enyhítheti a fejfájást és az izomfájdalmakat, csökkentheti a gyomorfájdalmakat, va-
lamint enyhítheti az emésztőrendszer görcsös fájdalmát. Baktériumölő hatása is ismert.

Csalánlevél olajos kivonata

Ma elsősorban a csalánlevelek vizelethajtó hatását tartjuk számon, de vértisztító, salaktalanító, 
méregtelenítő hatása is jelentős. Tisztító, összehúzó hatásának gyomor- és bélhurut esetén is 
hasznát vehetjük.

Máriatövis magolaj

A máriatövis és a benne található Silymarin támogathatja a máj egészségét. Ezen kívül 
elősegítheti az emésztést, hasznos lehet az élettani funkciók fenntartásában és a szívre is jó-
tékony hatással lehet.

Ganoderma gomba olajos kivonata

A Ganoderma Lucidum szerves germánium tartalma a legmagasabb a növényvilágban. Egy „in-
telligens” gyógynövény, amely adaptogén tulajdonságú. Ez azt jelenti, hogy akkor és úgy hat, 
ahogyan az adott pillanatban a szervezetnek szüksége van rá. Kiváló hatással lehet a méreg-
telenítésre, valamint hozzájárulhat az immunrendszer normál működéséhez.

TERMÉKKOMBINÁCIÓK

ExtraDrops: Az ExtraDrops és a Life Power együttes használata gyakorlatilag szinte naponta 
generálszervízben részesít bennünket, és életerőt biztosít számunkra. Segít, hogy energikusak 
és kiegyensúlyozottak legyünk.
         
        

Étrend-kiegészítők, vitaminok


