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Pro aktivní dlouhověkost
Funkční komplex "Shosin" byl vytvořen pro vás, pokud se chcete cí�t vitální
a plní energie v každém věku!

Ak�vní složky komplexu pomáhají chránit tělo před škodlivými účinky volných radikálů, 
zpomalují proces stárnu� a zlepšují kvalitu života.

Jedná se o silný an�oxidační komplex, který prodlouží mládí a oddálí stáří! 
"Shosin" obsahuje nejmocnější an�oxidanty: resveratrol a kverce�n, 
stejně jako vitamíny, borůvkové antokyany a jedinečný houbový cordyceps, 
který je na východě po stale� považován za nejužitečnější ze všech rostoucích na Zemi.

Pociťujte energii a vitalitu přemáhající vaše tělo!

Doplněk stravy. Není to lék.

POUŽITÍ:
Doporučené denní dávkování:
U dospělých užívejte 1 tabletu denně s jídlem. 
Délka uži� je 3-4 týdny. 
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
Doplněk stravy by neměl být používán jako náhražka jídla.
Není určeno dětem. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy.

Další a podrobnější informace najdete na www.tiandefm.cz
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Plody borůvky přispívají k udržení normálního stavu cév a zraku.
Vitamín A: přispívá k udržení normálního stavu zraku, sliznic, pokožky 
a funkce imunitního systému.
Vitamín B6: podporuje normální fungování nervového systému, přispívá 
ke snížení míry únavy a vyčerpání.
Vitamín D: přispívá k udržení normálního stavu kos� a normální činnos� svalů.
Kyselina listová: přispívá k normální krvetvorbě a ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Složení: žela�na (materiál kapsle), mikrokrystalická celulosa E 460 (plnidlo), 
směs vitamínů: kyselina askorbová (vitamín C), niko�namid (niacin), 
DL-alfa-tokoferyl-acetát (vitamín E), D-pantothenan vápenatý (kyselina pantothenová),
 pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6), thiamin hydrochlorid (vitamín B1), 
riboflavin (vitamín B2), re�nyl - palmitát (vitamín A), kyselina pteroylmonoglutamová 
(foláty, kyselina listová), D-bio�n (bio�n), cholekalciferol (vitamín D3), kyanokobalamin
(vitamín B12), extrakt z plodů borůvek (Vaccinium myr�llus) s definovaným obsahem 
anthokyanů, prášek z Cordyceps sinensis, koenzyme Q10, querce�n, resveratrol.

Další a podrobnější informace najdete na www.tiandefm.cz
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