CANDIES

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ AΟΣΜΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥ
Με Βιολογικό εκχύλισμα Άοσμου Σκόρδου 200:1 και Βότανα
Το Σκόρδο ήταν γνωστό από την αρχαιότητα σαν “ΥΠΕΡΤΡΟΦΗ”, πίστευαν δε ότι ήταν η τροφή της Θεάς
Αφροδίτης για να διατηρεί τη νεανικότητα, τη σφριγηλότητα και τον ερωτισμό της.
Το Σκόρδο περιέχει πάνω από 400 δραστικές ουσίες που δρούν σαν “Φυσικό Αντίδοτο“ ενάντια στις περισσότερες
παθήσεις, οι ουσίες αυτές δε με την ανάμιξη με το σάλιο γίνονται ακόμα πιο ισχυρές. Έτσι το Σκόρδο, θεωρείται
η ιδανική αγωγή εδώ και 10.000 χρόνια κατά της Πίεσης, της Χοληστερίνης, της Γήρανσης του εγκεφάλου,
της Απόφραξης των αγγείων, των Θρόμβων, του Αλτσχάϊμερ, των Παρασίτων του εντέρου, του Καρκίνου, της
Κατάθλιψης, των Αλλεργιών, των Εμφραγμάτων, των Κρυολογημάτων, των Ιών, των Μικροβίων, των Φλεγμονών,
του Άγχους, και πολλών άλλων.
Το Βιολογικό εκχύλισμα άοσμου σκόρδου που περιέχεται στις καραμέλες 4 Kardio σε αναλογία 200:1, εξασφαλίζει
την εύκολη, άνετη, άοσμη, γευστικότατη και σύμφωνη με την αισθητική χρήση του προϊόντος, που αντιστοιχεί σε
τουλάχιστον 3-5 σκελίδες σκόρδου ανά καραμέλα.
ΣΥΝΘΕΣΗ: Βιολογικό εκχύλισμα άοσμου σκόρδου 200:1. Μελισσόχορτο, Βαλσαμόχορτο, Πράσινο τσάϊ,
Πιπερόριζα, Λεβάντα, Κανέλα, Φασκόμηλο, Τριαντάφυλλο, Γαρύφαλλο, Vit C, Ισομαλτιτόλη, Γλυκοζίτες Στέβιας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Το 4 Kardio κυκλοφορεί με μορφή καραμέλας για άμεση και ευκολότερη απορρόφηση από το
βλεννογόνο του στόματος και του πεπτικού συστήματος, σε κουτί που περιέχει 30 καραμέλες για αγωγή ενός
(1) μηνός.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Μία (1) καραμέλα την ημέρα, που μπορεί να αυξηθεί έως τρείς (3) καραμέλες την ημέρα
στα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (καπνιστές, διαβητικούς, καρδιοπαθείς, υπερτασικούς,
παχύσαρκους, άτομα με υψηλή χοληστερίνη, θρομβοεμβολικά επεισόδια, αλτσχάϊμερ, πάρκινσον, κ.λ.π.).
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Δεν υπάρχει γνωστή παρενέργεια στο προϊόν, ακόμα και σε υψηλή δοσολογία.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Όπως όλα τα δραστικά προϊόντα καλό θα ήταν να χορηγείται με προσοχή ή με τη σύμφωνη
γνώμη του θεράποντα ιατρού σε εγκύους και παιδιά κάτω των 8 ετών.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Μόνο 6 θερμίδες ανά καραμέλα.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ / NUTRITION DECLARATION

ανά/per 100gr

Ενέργεια/ Energy
Λιπαρά/Fat
εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturates
Υδατάνθρακες/ Carbohydrates
εκ των οποίων σάκχαρα/of which sugars
Πρωτεΐνες/ Proteins
Αλάτι/ Salt

997 KJ/239KCAL
0.2gr
<0.1gr
99.7gr
<0.1gr
<0.1gr
0.03gr

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ.
ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΕΡΝΑΜΕ. ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΟΜΟΡΦΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

