НАИМЕНОВАНИЕ
LR LIFETAKT
Cell Essence Regeneration
СЪДЪРЖАНИЕ
141 г /
30 приема по 4,7 г прах
Аргументи за продажба
• Подпомага регенерацията и
деленето на клетките1
• С витамини и минерали с
научно доказано действие
• С аюрведичната суперхрана
куркума
• Cell Boost Formula осигурява
оптимално действие на
клетъчно ниво
• Made in Germany
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Идеален за мъже и жени над
18 г., които искат да снабдяват
тялото и клетките си с правилните
хранителни вещества вечер преди
лягане.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чрез деленето на клетките тялото
се обновява непрекъснато и така
остава жизнено и работоспособно.
Този процес осигурява оптимална
регенерация.
LR LIFETAKT Cell Essence Regeneration
подпомага естествените процеси
на регенерация и делене на
клетките1,2, както и копирането на
наследствената информация (ДНК)1.
С комбинация от ценни витамини
и минерали с научно доказано
действие и суперхраната куркума.

*
1
2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Cell Essence Regeneration снабдява
клетките с важни вещества за
регенерацията им, сред които:

Указание за съхранение: Да се
съхранява на хладно и сухо място.
Винаги затваряйте плътно капака на
кутията след употреба.

Суперхрана: куркума
Витамини: фолиева киселина и
витамин D
Минерали: калций, желязо, мед,
хром, магнезий, цинк и селен
LR LIFETAKT Cell Essence Regeneration
е веган, без захар*, без лактоза и
глутен, без мазнини, изкуствени
оцветители и аромати.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ
Разбъркайте 1,5 мерителна лъжичка
(4,7 г) прах в около 100 мл вода и
консумирайте веднага. LR LIFETAKT
Cell Essence Regeneration има
плодов вкус на манго.
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Да не се превишава препоръчаната  
доза за дневен прием.
Хранителните добавки не са
заместител на разнообразното
и балансирано хранене. Да се
съхранява на недостъпно за малки
деца място.
Не се препоръчва за деца и
бременни жени.

Отнася се за приготвения продукт.
Цинкът, фолатът, витамин D, желязото и магнезият изпълняват функция при клетъчното делене. Цинкът допринася за нормален синтез на ДНК.
Цинкът, витамин D, желязото и магнезият изпълняват функция при клетъчното делене.
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ИНФОРМАЦИЯ

КЛЕТЪЧНО ДЕЛЕНЕ
За да расте и непрекъснато да се
обновява тялото, клетките трябва
да се делят. При този процес
външната обвивка на клетката
се свива навътре и се разделя,
при което се образуват две нови
клетки. Витамините и минералите
като витамин D, цинк, желязо
и магнезий изпълняват важна
роля в този процес и допринасят
за непрекъснатото делене и
регенерация на клетките.2

Хранителни вещества
Екстракт от куркума

2

290 mg

**

5,0 μg

100 %

CBF

200 μg

100 %

Цинк

10 mg

100 %

Cell Boost
Formula

Желязо

**

% NRV*

Фолиева киселина

Витамин D3

*

За еднократен
прием (= 4,7 г прах)

2,1 mg

15 %

Магнезий

135 mg

36 %

Мед

670 μg

67 %

Хром

25 μg

63 %

Селен

8,3 μg

15 %

Калций

272 mg

34 %

от референтните стойности за дневен прием (NRV)
Няма налична NRV
Цинкът, витамин D, желязото и магнезият изпълняват функция при клетъчното делене.

MADE IN GERMANY

Съставки: Калциев глюконат, магнезиеви соли на
лимонената киселина, малтодекстрин, сгъстител:
гума гуар, екстракт от куркума (Curcuma longa)
(6,2%), плод манго на прах (Mangifera indica L.),
натурален аромат, царевично нишесте, емулгатор:
полисорбат 80, цинков цитрат, железен цитрат,
подсладител: сукралоза, емулгатор: слънчогледов
лецитин, холекалциферол, меден цитрат,
птероилмоноглутаминова киселина,
хром (III)-хлорид, натриев селенат.

