AkuCran

suplement diety

Ochrona układu moczowego
Pomaga zwalczać infekcje
dróg moczowych
Dzięki jednym z najsilniejszych antyoksydantów zawartych w żurawinie, które stanowią ogromne wsparcie
w leczeniu wszelkich stanów zapalnych układu
moczowego.

STOP BAKTERIOM!

Żurawina uniemożliwia mikrobom kolonizację
w drogach moczowych. Dlatego urolodzy
i nefrolodzy powszechnie zalecają
ją w leczeniu zapaleń i infekcji.

Wspiera prawidłową pracę serca
Dzięki antyoksydantom, które zmniejszają poziom
cholesterolu, krzepliwość krwi i zapobiegają pozostałym
przyczynom arteriosklerozy – głównego powodu chorób
serca.

Reguluje pracę układu pokarmowego
Dzięki właściwościom oczyszczającym i neutralizującym
środowisko wewnętrzne organizmu, pomaga zapobiegać
chorobom żołądka i problemom trawiennym.

Wspiera układ nerwowy
Działaniem antyoksydantów, które pomagają walczyć
z lękiem, stresem i depresją oraz zmniejszają ryzyko
wystąpienia chorób degeneracyjnych układu nerwowego,
m.in. choroby Alzheimera.

Stanowi wsparcie w walce z alergią
Dzięki antyutleniaczom o właściwościach immunomodulujących, które pomagają tłumić alergiczne reakcje
organizmu.

Stanowi profilaktykę chorób
nowotworowych
Dzięki przeciwutleniaczom, które oczyszczają i wzmacniają układ immunologiczny, pomaga zmniejszyć ryzyko
wystąpienia schorzeń onkologicznych.

Pomaga opóźniać procesy starzenia
Dzięki silnym antyutleniaczom, efektywnie opóźniającym procesy starzenia się komórek organizmu, pomaga
utrzymać sprawną pamięć i młody wygląd.
/akunapolska

Zdaniem eksperta...
Wszystkie składniki AkuCran to wyjątkowo silne przeciwutleniacze, które neutralizują niszczycielskie działanie wolnych rodników. AkuCran stanowi przede
wszystkim najlepszą ochronę przed zakażeniami dróg moczowych, poza tym
posiada bardzo szeroki wachlarz zastosowań, zapobiegając zarówno drobnym
infekcjom, jak i wspierając profilaktykę wielu poważnych chorób przewlekłych.
dr Jaromir Bertlik

Co o nim sądzicie?
Zaraz po 50-tce zaczęłam zauważać pierwsze objawy menopauzy. Niestety wraz z nimi pojawił się u mnie wstydliwy problem z nietrzymaniem moczu
i nawracające infekcje dróg moczowych. Miałam ogromne szczęście, móc
korzystać z AkuCran jeszcze przed jego pojawieniem się na polskim rynku.
Już teraz mogę powiedzieć, że objawy znacznie zmniejszyły swoje nasilenie,
a ja odzyskałam radość życia, którą już niemal całkiem utraciłam.
Barbara Miklusz, Nowy Sącz

Wzmożone tworzenie wolnych rodników obserwuje się m.in. u osób
chorych na cukrzycę, dlatego należy zadbać o dostarczenie organizmowi odpowiedniej dawki antyoksydantów, które zabezpieczają
komórki przed ich szkodliwym działaniem.
mgr farm. Tomasz Mrozowski „Rola ziół w leczeniu cukrzycy typu II”, Świat farmacji, wrzesień 2012

Składniki roślinne: ekstrakt z soku żurawinowego, sok z granatu, koncentrat z owoców noni, ekstrakt z liści aloesu.*
*opis właściwości na końcu opracowania.

poj. 480 ml

FAKTY

Infolinia Akuna

Dowiedz się więcej:

Wszelkie pytania dotyczące korzystania z gamy produktów Alveo
Family można kierować na infolinię Akuna.
Dowiedz się więcej! + 48 606 476 076.
Infolinia jest czynna:
Poniedziałek 10:00 – 11:30
Czwartek 11:00 – 12:30
Fachowych porad udziela lek. med. Alicja Olma, posiadająca wieloletnią praktykę lekarską oraz doświadczenie w pracy z produktami firmy Akuna.
Uwaga: maksymalny czas trwania rozmowy to 10 minut.

Zobacz również katalog produktowy Akuna Start
Poznasz dzięki niemu zalety naszych pozostałych produktów,
stanowiących najlepsze wsparcie zdrowotnej profilaktyki.
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