VitaSitol: VitaSitol 2-Pack

VitaSitol 2-Pack

Nyhet! Vitasitol är en mix av bl.a MYO-Inositol och D-Chiro-Inositol. 120 dagars kur. (Ej multivitamin)

Betyg: Inte betygsatt ännu
Pris
Pris 850,00 kr

Ställ en fråga om denna produkt

Beskrivning
OBS! Ej att förväxla med vår Optimerade multivitamin. Detta är ett nytt tillskott
med en annan inriktning och kundgrupp. Är man överviktsopererad är detta
inte ett ersättande preparat för tabletten.
Vitasitol är en väl avvägd sammansättning av Myo-inositol, D-chiro-inositol,
Folsyra, Rosenrot, Zink, Krom och D-vitamin. Man doserar en slät, ej rågad,
skopa om dagen blandat med valfri dryck. Inositol ger en behaglig nästan söt
smak och därför har vi inte valt några som helst tillsatser i vår produkt alls.
En doseringsskopa medföljer i varje burk. Produkten har drygt 120 dagsdoser.
Produkten har flera fördelar. Den kan tas av personer som rekommenderas att
höja intaget av en eller flera av dess ingredienser, den kan tas av kvinnor
som planerar att bli gravida, av kvinnor som lider av PCOS
(se referenser här nedan) samt personer som vill minska sötsug och öka sin skärpa.
Man har även sett goda resultat för viktminskning vid intag av liknande produkter.
Vi är billigast i världen vid kontroll 2018-07-24 på denna typ av preparat. Sett till
pris per dagsdos. Passa på och köp denna fina produkt till spektakulärt bra pris!
Korta stolpar om vad gynekologen Rika Hammarström tog upp i TV4:
Myo -och D-Chrio insitol kan minska antalet komplikationer till följd av PCOS vid klimakteriet.
Det är ett spännade preparat med många fina fördelar och inga biverkningar.

1 / 2

VitaSitol: VitaSitol 2-Pack

Myo -och D-Chiro insitol besitter fördelar för att förbygga nedan listade framtida hälsorisker:
Åldersdiabetes (typ två diabetes)
Högt blodtryck (hypertoni)
Övervikt eller fetma
Sömnapné hos överviktiga
Högt blodfett (kolesterol)
Depression och ångest
Cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)
Graviditetsdiabetes och graviditets utlöst högt blodtryck
Förbättrar hälsan hos kvinnor med PCOS tex bättre värden vid blodprover.
Hjälper alla kvinnor med PCOS avsett kroppsvikt och ålder.
Ökar chans till spontan graviditet hos kvinnor med graviditetsönskan fertilålder.
15% chans per cykel mot ofta 20 % hos normalt fungerande kvinnor och par.
Kan ges till gravida och förebygga graviditetsdiabetes som är vanligare vid PCOS.
Inga biverkningar i angiven dos.
Hör gärna av er via kontaktsidan för mer info. Se extrabilden för innehållsförteckning.
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