
Mantra
Ladano 
kapsulės

Specialiai sukurtas maistinių medžiagų derinys, kurio sudėtyje

 > Ladanas
 > Vitaminas E ir vitaminas D3 
 > Cinkas
 > Selenas

Ladanas

iš gamtos

iš gamtos



Ladanas – natūralus stebuklas iš Rytų

Unikalus maistinių medžiagų / augalų derinys, kurio sudėtyje:

> Ladanas (aukščiausios kokybės iš Afrikos) 1.200 mg*
> Vitaminas E  36 mg*
> Cinkas  9 mg*
> Selenas  90 µgµg* 
> Vitaminas D3  15 µgµg*   

   (* paros dozė)

> Tarp gydytojų  specialistų  ladanas yra ž inomas dė l savo gydomų jų  savybių  
Ajurvedos medicinoje. Tai apraš yta ir patvirtinta į vairiuose praneš imuose. 
Taigi, ladanas yra vertinamas ir naudojamas klinikose ir gydytojų praktiko-
se dė l jo gydomų jų  savybių . Mokslinių  tyrimų  rezultatai skelbiami speciali-
ojoje spaudoje ir dienraš č iuose.

Iš naujo atrandamas?
Ladanas yra augalinė medžiaga, naudojama Ajurvedos medicinoje. 
Ajurveda remiasi tradicine medicina, kuri buvo praktikuojama tūkstančius 
metų. Ladano poveikis aptariamas įvairiuose šaltiniuose. Šiuo metu 
ladano maitinamosios, psichologinės ir terapinės savybės yra intensyvių 
tyrimų objektas.

> Cinkas, selenas ir vitaminai E ir D3 yra svarbūs normaliam imuninės 
sistemos veikimui ir apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

> Cinkas taip pat palaiko normalią  medž iagų  apykaitą  ir š armų -rū gš č ių  
pusiausvyrą .

Kodėl turė tumė te vartoti Mantra ladano kapsulė s papildus? 
> Tai unikalus aukš č iausios kokybė s Afrikos ladano (vertinamo ir naudojamo 

klinikose ir gydytojų  praktikose) derinys su cinku, selenu ir 
 vitaminais E ir D3

> įtakoja ląstelių dalijimosi procesą
> apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos
> palaiko normalią imuninės sistemos funkciją
> palaiko šarmų-rūgščių pusiausvyrą

Mantra ladano kapsulės
Pakuotės dydžiai:
Kapsulės ........................................................... 100 vienetų

Rekomenduojama vartoti:
po 1 kapsulę tris kartus per parą su 
riebiu maistu

Ar turite papildomų klausimų? 
T ada prašome susisiekti su mumis.
Mums bus malonu jums padėti!

Daugiau informacijos apie 
MantraPharm maisto papildus ir jų 
užsakymą galite rasti čia:
www.mantrapharm.lt

Mūsų kontaktai:
info@mantrapharm.lt
Tel. +370 625 64404


