
Komplex s hroznovými semínky”
Multifunkční komplex založený na extraktu z hroznových semen 
vám pomůže vyrovnat se s každodenním stresem 
a každým druhým útokem volných radikálů. 
Obsahuje zdroje silných antioxidantů: 
extrakty z hroznových semen a zelený čaj. 
Tyto komponenty „obléknou“ každou buňku těla do spolehlivého „brnění“!

Jak fungují aktivní komponenty?
- Chránit před volnými radikály díky obsahu antioxidantů 
   - proantokyanidů, katechinů.
- Příznivý účinek na stav kardiovaskulárního systému. 
  Jejich komponenty pomáhají posilovat 
  a chránit všechny části kardiovaskulárního systému, 
  zlepšují mikrocirkulaci krve.
- Pomozte snížit přetížení, posílit pojivovou tkáň žilních stěn 
  a tím posílit pružnost a pružnost žil.
- Přispět ke zlepšení paměti, všímavosti.
- Podporují krásu a mládí - polyfenoly obsažené 
  v hroznovém osivu a zeleném čaji, snižují intoxikační procesy v těle, 
  zpomalují proces stárnutí, posilují strukturu vlasů a nehtů.

APLIKACE:
Dospělí užívají 1 tabletu 1krát denně s jídlem. 
Délka přijímacího řízení je 1 měsíc. 
V případě potřeby lze příjem opakovat. 
Před použitím se doporučuje poradit se s lékařem. 
Není to lék.
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Další a podrobnější informace najdete na www.tiandefm.cz



Tablety s extraktem z jader vinné révy

Doplněk stravy se sladidlem
Jádra (semena) révy vinné přispívají k normální funkci krevních cév.

Složení jedné tablety: 
sorbitol (E420) - sladidlo; 
extrakt z jader vinné révy 166,7 mg; extrakt z listů zeleného čaje 83,3 mg; 
kyselina citrónová (E330) - regulátor kyselosti, 
stearan vápenatý (E470a) -emulgátor.

Upozornění: 
Není určeno dětem. 
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. 
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na kteroukoli složku doplňku stravy. 
Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. 
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Skladování: v suchém a temném místě při pokojové teplotě.

Netto váha: 18 g (30 tablet po 600 mg)

POUŽITÍ:Doporučená denní dávka: 
1 tableta 2x denně při jídle. Doporučená délka užití je 1 měsíc.
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