


SPIRULINA & ACTIVE COLLAGEN 30 KAPSUŁEK  
La Vie Essence Spi ru lina & Active Col la gen to suple ment diety, prze zna czony dla osób pra gną cych zadbać o sie bie w spo sób  
kom plek sowy. Inno wa cyjne połą cze nie 3 skład ni ków wpływa zarówno na poprawę kon dy cji orga ni zmu, jak i wyglądu.  
Spi ru lina jest boga tym źró dłem białka roślin nego (zawar tość ponad 60%), które wspiera wital ność orga ni zmu i pomaga kon tro lo wać 
wagę ciała. Ekstrakt z owo ców ace roli zawiera aż 25% wita miny C, która wspo maga syn tezę kola genu w celu zapew nie nia  
pra wi dło wego funk cjo no wa nia skóry oraz przy czy nia się do utrzy ma nia pra wi dło wego meta bo li zmu ener ge tycz nego.

SPIRULINA - Spi ru lina jest uzna wana za jedną z naj lep szych Super food. Zawiera ok. 60–70% białka, co czyni ją naj lep szym natu ralnie 
źró dłem białka roślin nego. Zawar tość cał ko wi tego tłusz czu w sprosz ko wa nej spi ru li nie to jedy nie 5–10% i są to związki nie zbędne  
do pra wi dło wego funk cjo no wa nia orga ni zmu czło wieka. W szcze gól no ści są to kwasy: ole inowy, lino lowy i gamma-lino le nowy.  
Spi ru lina jest uwa żana za warzywo zawie ra jące naj więk sze ilo ści kwasu gamma-lino le no wego, który jest pre kur so rem  
pro sta glan dyn, leu ko trie nów i trom bok sa nów – związki uczest ni czące w mecha ni zmach odpor no ścio wych i pro ce sach zapal nych.  
Ze wszyst kich zawar tych w spi ru li nie wita min na naj więk szą uwagę zasłu guje wita mina B12, która zwy kle wystę puje w pro duk tach 
pocho dze nia zwie rzę cego i z tego względu może być dobrym źró dłem tej wita miny dla wegan. Jeśli cho dzi o zawar tość mine ra łów  
to w naj więk szych ilo ściach wystę puje żelazo, wapń i fos for. Spi ru lina zawiera wię cej wap nia niż mleko kro wie i jest z niej lepiej  
przy swa jalny. Rów nież sto su nek wap nia do fos foru jest korzystny i zapo biega demi ne ra li za cji kości. Zawar tość żelaza jest dość duża  
i jest ono dobrze przy swa jalne w porów na niu z przy swa ja niem go z innych pro duk tów pocho dze nia roślin nego. Jest to kolejny powód, 
dla któ rego wega nie powinni włą czyć do swo jej diety spi ru linę.

ACEROLA - Ace rola jest źró dłem natu ral nej, lewo skręt nej wita miny C, co daje jej nie po rów ny walną wch ła nial ność i dzia ła nie  
w porów na niu z pre pa ra tami aptecz nymi jak syn te tyczny kwas askor bi nowy, który jest bar dzo szybko wyda lany przez orga nizm  
i dodat kowo nie po trzeb nie obciąża nerki. Wita mina C wspo maga syn tezę kola genu, w celu zapew nie nia pra wi dło wego  
funk cjo no wa nia skóry, kości i chrzą stek oraz przy czy nia się do utrzy ma nia pra wi dło wego meta bo li zmu ener ge tycz nego.

KOLAGEN -  Kola gen jest biał kiem, które wystę puje natu ral nie w ludz kim orga ni zmie i sta nowi główny skład nik tkanki łącz nej,  
odpo wia da jąc za jej ela stycz ność. W całym orga ni zmie sta nowi około 30% wszyst kich komó rek biał ko wych. Wcho dzi w skład nie 
tylko skóry, ale także ścię gien, wło sów, kości, paznokci i sta wów. Zawarty w suple men cie diety kola gen lio fi li zo wany pocho dzi  
z wyso kiej jako ści skór nie ho dow la nego łoso sia atlan tyc kiego (Salmo salar z akwa kul tury nor we skiej), pozba wio nego anty bio ty ków. 
Opra co wy wana przez wiele lat tech no lo gia pro duk cji kola genu zapew nia wysoki sto pień oczysz cze nia. Nowo cze sne metody  
bio tech no lo giczne zapew niają eli mi na cję sub stan cji bala sto wych, usu wa nie jonów, natu ralne pH oraz neu tralny zapach.  
Naj wyż sza jakość pro duktu osią gana jest bez uży wa nia szko dli wych czyn ni ków eks tra hu ją cych. Zawarty w suple men cie diety  
kola gen cechuje się dużą zawar to ścią hydrok sy pro liny – ami no kwasu spe cy ficz nego dla kola genu, odpo wia da ją cego za jego aktyw ność  
i pra wi dłową struk turę. Kola gen poda wany doust nie jako suple ment diety posiada dwu kie run kowe dzia ła nie:  
∙ z jed nej strony popra wia jakość skóry i wzmaga syn tezę kola genu,
∙ z dru giej jest pomocny przy pro ble mach ze sta wami i sty mu luje chon dro cyty do pro duk cji kola genu w chrząst kach.

EFEKTY/KORZYŚCI: 
☑ przyspiesza utratę tkanki tłuszczowej
☑ spowalnia starzenie się skóry
☑ likwiduje rozstępy i cellulit
☑ uelastycznia skórę 
☑ poprawia kondycję paznokci i włosów



ESSENCE YOUNG BARLEY (MŁODY JĘCZMIEŃ) 30 KAPSUŁEK.

 
La Vie Essence Young Barley to suplement diety z młodym jęczmieniem, naturalne bogactwo witamin (A, z grupy B, C)
i składników mineralnych (żelazo, wapń, magnez, potas, miedź, cynk). Młody jęczmień to zielony Superfood, którego łodygi zawierają 
cenny chlorofil. Składnik suplementu jest źródłem aminokwasów, w tym ośmiu niezbędnych, których ludzki organizm nie jest w stanie 
sam wytworzyć.

JĘCZMIEŃ - Ekstrakt z ziela jęczmienia jest doskonałym źródłem witamin i składników mineralnych. Odznacza się dużą zawartością 
witaminy C oraz beta-karotenu. Ponadto zielony jęczmień to bogactwo egzogennych aminokwasów i błonnika pokarmowego, który 
przyspiesza metabolizm tłuszczu w organizmie i obniża stężenie cholesterolu we krwi. Wysoka zawartość błonnika sprawia, że młody 
jęczmień wspomaga właściwości odchudzające. Zielony jęczmień wspiera działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe. Jest pomocny
w leczeniu zmian skórnych, chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. Łagodzi bóle żołądka, bóle stawów i zmniejsza stany zapalne.

☑ działa detoksykacyjnie
☑ przyspiesza proces odchudzania
☑ zapewnia równowagę Ph organizmu
☑ zwiększa odporność
☑ widocznie poprawia kondycję skóry 
☑ wzmacnia ściany naczyń krwionośnych


