iš gamtos

...saulės vonioms!
Specialiai sukurtas maistinių medžiagų derinys, apimantis svarbiausius mineralus ir vitaminus

> Goji uogos
> Žalioji arbata
> Beta-karotinas

Mantra

Karotinui
plius

iš gamtos

Saulės vonioms!
Apsauga nuo saulės su unikaliu maistinių medžiagų ir augalų deriniu, kurio sudėtyje:

>
>
>
>

Goji uogų ekstraktas
610 mg*
Žaliosios arbatos ekstraktas (su 95% polifenolių)
120 mg*
Beta-karotinas
10 mg*
Vitaminas C (60 mg*), vitaminas E (10 mg), selenas (30 μg*)
(* paros dozė)

Apsauga nuo intensyvių saulės spindulių yra labai svarbi! Didelis UV spindulių
poveikis odą gali pažeisti. Tai pasireiškia kaip:
> nudegusi, skausminga oda
> senėjimo žymės odoje
Pasireiškus šiems simptomams, būtina stebėti tolesnius odos pokyčius.
Oksidacinis procesas odoje atlieka svarbų vaidmenį, todėl apsaugos priemonės
būnant saulėje yra gyvybiškai svarbios. Natūralios sudedamosios augalų dalys,
taip pat specialūs vitaminai ir mineralai šiuo atveju taip pat yra itin svarbūs. Tai
palaiko odos apsaugą iš vidaus į išorę ir idealiai papildo išorinių apsauginių
kremų poveikį.
> Goji uogos ir žalioji arbata yra gerai žinomos dėl savo antioksidacinių
savybių. Žaliojoje arbatoje esantys polifenoliai yra ypač naudingi.
Tyrimais įrodytos jų priešuždegiminės ir antioksidacinės savybės.
> Beta-karotinas palaiko normalią odos ir imuninės sistemos funkciją. Be
to, beta-karotinas skatina natūralų odos įdegį, todėl jį vartoti prieš saulės
vonias yra puiki mintis. Oda įgaus sveiką, auksinį atspalvį.
> Vitaminas C, vitaminas E ir selenas yra svarbūs normaliam imuninės
sistemos veikimui ir apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
Kodėl turėtumėte vartoti Mantra karotinui plius papildus?
> Tai stiprus poveikis dėka unikalaus beta-karotino derinio su goji
uogomis ir žaliąja arbata, papildant vitaminu C, vitaminu E ir selenu
> apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos
> prisideda prie normalaus kolageno susidarymo odos funkcijoms
palaikyti
> prisideda prie normalios imuninės sistemos funkcijos palaikymo

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

Mantra karotinui plius
Pakuotės dydžiai:
Kapsulės ................................................................ 30 vienetų
Rekomenduojama vartoti:
2 kapsulės per parą su maistu

