CEDRUS
Návod k použití
1. POPIS:
Olej cedrových semen či „oříšků" je unikátní doplněk stravy, který pomáhá zmírňovat a hojit
záněty i žaludeční vředy, vředy dvanácterníku a také zdravotní potíže spojené s gastritidou,
podrážděním a překyselením žaludku. V případě, že v organismu člověka se vyskytují vředy,
které se ještě neprojevily, olej lehce neutralizuje kyselinu solnou a zabrání jejich aktivaci.
Olej podporuje činnost jater, slinivky a sleziny. Vytváří ochrannou barieru na vnitřních
stěnách zažívacího traktu. Důležitou vlastností oleje Cedrus je optimalizace metabolismu
střev.
Cedrus je jedním z nejlepších přírodních produktů pomáhajících udržet optimální zdravotní
stav:
- v případě pravidelného užívání optimalizuje činnost zažívacího traktu
- podporuje činnost jater, slinivky a sleziny
- pomáhá zmírňovat hojit záněty i žaludeční vředy, vředy dvanácterníku, překyselení
žaludku
2. SLOŽENÍ:
Cedrový olej Cedrus je ve své podstatě koncentrátem vitaminu E (v tom Alfa Tokoferol
34,84 mg, Gamma+Beta Tokoferol 56,8 mg, Delta Tokoferol 0,94 mg). Vitamín E má
výrazné antioxidační vlastnosti, což znamená, že zabraňuje vzniku toxických oxidačních
produktů a volných radikálů, které působí negativně na organismus.
Každodení příjem 10 ml oleje Cedrus kryje 53% doporučené denní dávky vitamínu E.
Dále obsahuje vitamíny B1 a B2.
Více jak 90% objemu oleje tvoří nenasycené mastné kyseliny omega- 3 (kyselina alfalinolenová), omega-6 (kyselina linolová) a omega-9.
Tyto kyseliny jsou pro lidský organizmus velmi důležité, pomáhají snížit hladinu
cholesterolu. Působí pozitivně na kvalitu cév, snižují zvýšený krevní tlak. Redukují významně
riziko vzniku infarktu myokardu. Mají příznivý vliv na činnost mozku, zejména paměti
3. OBJEM: 100 ml
4. DÁVKOVÁNÍ: 2,5 až 10 ml denně ráno před jídlem. Doporučuje se nepoužívat kovové
lžičky nebo kovové nádoby.
5. UPOZORNĚNÍ: Vyvarujte se překročení denního doporučeného dávkování.
Uchovejte v dokonale uzavřené láhvi na suchém a tmavém místě. Chraňte před přímým
slunečním zářením.
Není určeno pro děti do 12 let, těhotné a kojící ženy.
Ukládat mimo dosah dětí.
Výrobek není náhradou pestré stravy
6. PRODEJCE:
Ing. Sikora Jiří - Atiss
Ostravská 480, 735 14 Orlová 3
tel: 596 520 001, atiss.sikora@gmail.com
www.atiss.cz
Datum poslední aktualizace: 1.5.2009
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