
Mantra
Spanguolei
plius C

Specialiai sukurtas maistinių medžiagų derinys

 > Spanguolės (54 mg POC / parą*)
 > Rozmarinas
 > Vitaminas C

Spanguolės
dovanoja viską, ko Jums reikia!

iš gamtos

iš gamtos



Spanguolės dovanoja viską, ko Jums reikia!

Palaikykite sveiką šlapimo pūslę su unikaliu maistinių medžiagų / augalų 
deriniu, kurio sudėtyje:

> Spanguolių ekstraktas 15:1 900 mg*
Etanolis: vanduo (80:20), yra 54 mg* Pro-Antho-Cyanidin/PAC 

> Rozmarino lapų milteliai 240 mg*
> Vitaminas C 240 mg*

   (* paros dozė)

Bakterinė infekcija – viena iš dažniausiai pasitaikančių šlapimo sistemos 
sutrikimų, kuris pasireiškia:
> skausmingu šlapinimusi 
> dažnu šlapinimusi 
> deginimo pojūčiu
> spazmais
Įrodyta, kad tam tikri augalų deriniai yra veiksmingi ir efektyvūs, kovojant su 
šlapimo sistemos sutrikimais. Taigi š is maistinių  medž iagų  derinys yra ypa-
tingas, nes.

> Spanguolės yra labai veiksmingos, sprendžiant šlapinimosi problemas. Čia 
svarbu paminėti nesukibimo efektą, kuris neleidžia bakterijoms likti šlapimo 
takuose. Reguliarus spanguolių vartojimas gali suteikti esminę šlapimo takų 
apsaugą.

> Didelių kiekių ilgalaikis spanguolių vartojimas yra naudingas. 
Rekomenduojama paros dozė yra apie 36 mg POC.

     Spanguolei plius C maisto papilduose yra min. 54 mg PAC*.
> Rozmarinas yra taip pat žinomas ir naudojamas kaip vertinga vaistažolė, 

sprendžiant šlapimo sistemos problemas. Moksliniai tyrimai rodo, kad roz-
marinas turi priešuždegiminių ir atpalaiduojančių savybių.

> Vitaminas C apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ir palaiko 
normalią imuninę sistemą.

Kodėl turėtumėte vartoti Mantra spanguolei plius C papildus? 
> Tai stiprus poveikis dėka didelio spanguolių POC kiekio (54 mg per parą) ir 

rozmarino (240 mg per parą) bei vitamino C
> apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos
> palaiko normalią imuninės sistemos funkciją

Mantra spanguolei plius C
Pakuotės dydžiai:
Kapsulės ................................................................  30 vienetų

Rekomenduojama vartoti:
1 kapsulę tris kartus per parą prieš 
maistą

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


