BCV ™

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SVEIKATA

Maisto papildas su vitaminais, mineralais ir
augaliniais ekstraktais, skirtais jūsų širdies ir
kraujagyslių sistemos gerovei.
Širdies ir kraujagyslių sistema yra sudėtinga. Tam, kad ji veiktų tinkamai, mums
reikalingi eritrocitai*, tinkamai pernešantys deguonį, reikia palaikyti gerą
kraujagyslių (arterijų, venų ir kapiliarų) būklę ir, galiausiai, būtina derama
„gerojo“ cholesterolio (HDL) ir „blogojo“ cholesterolio (LDL) pusiausvyra.
Yra tam tikros medžiagos, kurios mūsų kraujotakos sistemą paveikia tiesiogiai.

Ką mums suteikia BCV?

Vitaminas C prisideda prie geležies įsisavinimo ir normalaus kolageno
susidarymo, reikalingo tinkamam kraujagyslių funkcionavimui.
Vitaminas B6 ir vitaminas B12 prisideda prie normalaus eritrocitų
susidarymo.
Vitaminas A prisideda prie geležies normalios apykaitos.
Varis prisideda prie normalaus geležies perdavimo.
Vitaminas B6, B9 (folio rūgštis) ir vitaminas B12 palengvina homocisteino
apykaitą**.
Selenas, cinkas ir vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio
streso***.
Cinkas prisideda prie normalios riebalų rūgščių apykaitos.
Varis, selenas, cinkas, folio rūgštis ir vitaminai A, B6, B12 bei C yra naudingi
užtikrinant normalų imuninės sistemos veikimą.
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120 KAPSULIŲ
GRYNOJI MASĖ: 91 g
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·
Imuninės sistemos
sveikata

Antioksidacinės savybės
(sudėtyje yra
resveratrolio)

Grauželinės gudobelės žiedų
ir lapų ekstraktas
(Crataegus laevigata)

Dygiosios pelžiedės šaknų
ekstraktas
(Ruscus aculeatus)

Dviskiaučių ginkmedžių lapų
ekstraktas
(Ginkgo biloba L.)

Imbiero šakniastiebių eterinis
aliejus
(Zingiber officinale Roscoe)

Japoninių pelėvirkščių
šaknų ekstraktas
(Polygonum cuspidatum)

* Eritrocituose yra hemoglobino – baltymo, kuriame daug geležies.
** Aukštas homocisteino lygis siejamas su padidėjusia širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
*** Oksidacinė apkrova – t. y. laisvųjų radikalų perteklius – yra siejama su arterijų pažeidimais, uždegimu ir pan.
Įspėjimai: jei vartojate antikoaguliacinius vaistus, pasitarkite su gydytoju. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip
maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti.
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SUDĖTIS: magnio l-lizinatas, želatina, askorbo rūgštis, česnakai (Allium sativum),
junginys „4Life Transfer Factor™“ (kiaušinių tryniai), grauželinės gudobelės
(Crataegus laevigata [Poir.] DC.), kalio citratas, D-alfa tokoferilo rūgšties
sukcinatas, dygiosios pelžiedės (Ruscus aculeatus), cinko gliukonatas, magnio
L-askorbatas, vanduo, dviskiaučiai ginkmedžiai (Ginkgo biloba L.), betakarotinas, imbierai (Zingiber ofﬁcinale Roscoe), nikotinamidas, vario glicinatas,
kofermentas Q10, L- selenometioninas, japoniniai pelėvirkščiai (Polygonum
cuspidatum), L-askorbilo 6-palmitatas, folio rūgštis, piridoksino hydrochloridas ir
cianokobalaminas.
NAUDOJIMAS: po vieną (1) kapsulę per parą, užgeriant 240 ml skysčio.

Mitybinė informacija

Paros dozė: viena (1) kapsulė
Paros dozių kiekis pakuotėje: 120
Vienoje paros dozėje yra
Vitaminas C
Vitaminas E
Niacinas
Cinkas
Vitaminas B6
Varis
Vitaminas A
Folio rūgštis
Selenas
Vitaminas B12
Valgomieji česnakai
Kiaušinių tryniai
Grauželinės gudobelės
Dygiosios pelžiedės
Dviskiaučiai ginkmedžiai
Imbierai
Kofermentas Q10
Polygonum cuspidatum

% RMV*

50,5 mg 63,1 %
10 mg
83 %
5 mg
31 %
2,5 mg
25 %
0,5 mg 35,7 %
0,5 mg
50 %
185 µg
23 %
120 µg
60 %
12,5 µg
23 %
1 µg
40 %
–
63,1 mg
–
50 mg
–
42,3 mg
–
17,5 mg
–
8 mg
–
6,3 mg
–
4 mg
–
2,5 mg

*RMV: referencinė maistinė vertė

Papildykite savo sveiką gyvenseną su kitais
„4Life“ produktais, atsižvelgę į savo
mitybos tikslą
SPORTININKAI: PRO-TF ™, „Glutamine Prime™“, „Energy Go
Stix™“, „Fibro AMJ ™“ ir „Renuvo™“.
SVORIO KONTROLĖ: „4Life Transform BURN ™“, „Super
Detox™“, „Fibre System Plus™“ ir „Nutrastart“ (kaip alternatyva
įprastiniam valgiui).
MITYBOS PAPILDYMAS:
Moterys: „BioEFA ™“, „Belle Vie™“ ir „4LifeTransform™
Woman“.
Vyrai: „BioEFA“, „MalePro™“ ir „4LifeTransform Man“.
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