ZINZINO

BalanceXtend
BalanceXtender suojaa ja uudistaa solujamme
sekä kudoksiamme ja pitää ne kunnossa. Se
täydentää BalanceOilvalmistetta täydellisesti,
joten saat käyttöösi laajasti kattavan mikro- ja
fytoravinnetukiohjelman. Se laajentaa tasapainon
konseptin kattamaan koko kehon.
BalanceXtend on loistava 22 välttämättömän vitamiinin
ja mineraalin lähde, mukaan lukien antioksidantit;
vitamiinit A, C ja E, sekä laaja valikoima kehoasi tukevia
aktiivisia ravinteita, että metabolisia kofaktoreita.

Tärkeimmät hyödyt
Suunniteltu suojaamaan, ylläpitämään ja uudistamaan solujasi ja kudoksiasi.
Täydellinen lisä BalanceOilille.
Täysin luonnolliset ainesosat.
Sisältää kaikki tarvittavat osatekijät kudosten paranemiseen ja uudistumiseen.
22 välttämättömän vitamiinen ja mineraalinen lähde.
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BalanceXtend
BalanceXtend sisältää 120 kapselia.

SUOSITELTU PÄIVÄANNOS: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset;
2 tablettia aamiaisen, 1 lounaan ja 1 päivällisen tai illallisen
yhteydessä. 4 tablettia päivittäin. Suositeltua päiväannosta ei
saa ylittää. Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.
VAROITUS: Raskaana olevien ja lasten tulisi keskustella
lääkärin kanssa ennen BalanceXtenderin käyttöä.
SÄILYTYS: Avaamaton pakkaus tulee säilyttää huoneenlämmössä kuivassa paikassa. Avattu pakkaus tulee säilyttää
huoneenlämmössä kuivassa paikassa ja tuote tulee käyttää
ennen viimeistä käyttöpäivää.

Usein kysyttyjä kysymyksiä
Miksi Xtendiä kannattaa käyttää?
Nykyaikaisista ruokavalioista puuttuu usein mikro- ja
fytoravinteita, joita tarvitaan terveyden optimimoiseksi.
Xtend täydentää tällaisia ruokavalioita.

Onko olemassa henkilöitä, joille Xtend ei sovellu?
Ei.

Xtend sisältää K-vitamiinia. Aiheuttaako se ongelmia
verenohennuslääkkeiden käyttäjille? ?
Xtendin sisältämä K-vitamiini vaikuttaa verenohennuslääkkeiden
tehoon, joten Xtendin käyttämisestä täytyy kertoa lääkärille.
Kun K-vitamiinia otetaan säännöllisesti lisäravinteena, lääkkeen
vaikutuksen vaihtelu vähenee, mistä on hyötyä lääkityksen
kannalta. Kun veren hyytymiseen kuluvaa aikaa tarkkaillaan,
lääkkeen annostusta voidaan kasvattaa vähitellen, kun Xtend
palauttaa ravitsemustilan normaaliksi.

Ovatko aineosat luonnollisia?
Kyllä.

Onko Xtendin vaikutukset todistettu?
Siirry osoitteeseen pubmed.com. Siellä on esitellään tuhansia
tutkimuksia, joissa on osoitettu, että Xtendin sisältämillä
aineosat vaikuttavat terveyteen monin tavoin.

Onko se pelkkä monivitamiinivalmiste?
Xtend on paljon enemmän. Se sisältää kaikkia tärkeitä
vitamiineja ja hivenaineita, mutta ne on yhdistetty laajaan
fytoravinneohjelmaan ja kehittyneeseen immuunipuolustusjärjestelmän tukeen.
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TABLETTIEN RAVINTOARVO JA SISÄLLYS:
Ainesosat 			

4 tabletin sisältämä määrä

A-vitamiinia (luonnollinen beetakaroteeni)
			
1500 ug 		
B1-vitamiinia 		
1,5 mg 		
B2-vitamiinia 		
1,9 mg 		
Niasiinia 15 		
15 mg 		
Pantoteenihappoa 		
11,25 mg 		
B6-vitamiinia 		
2,25 mg 		
Biotiinia 			
100 ug 		
Foolihappoa 		
200 ug 		
B12-vitamiinia 		
5 ug 		
C-vitamiinia 		
90 mg		
D3-vitamiinia 		
10 ug 		
E-vitamiinia (luonnollinen tokoferoli ja
luonnolliset tokotrienolit)
10 mg 		
K1-vitamiinia 		
25 ug 		
K2-vitamiinia 		
60 ug
Magnesiumia 		
180 mg		
Rautaa 			
4 mg 		
Sinkkiä 			
10 mg 		
Jodia 			
150 ug 		
Kuparia 			
1 mg 		
Mangaania 		
2 mg 		
Seleeniä 			
100 ug 		
Kromia 			
60 ug 		
Molybdeeniä 		
45 ug 		
Beeta-1,3 – 1,6-glukaania (Wellmune®) 200 mg
Kurkumauutetta 		
100 mg
- josta kurkumiineja 		
95 mg
- josta demetoksykurkumiinia
15 mg
- josta bisdemetoksykurkumiinia 2,2 mg
Q10-koentsyymiä 		
15 mg
Luonnollisia karetonoideja
133,6 mg
- joista luteiinia 		
6 mg
- joista beetakaroteenia
3 mg
- joista alfakaroteenia 		
117 ug
- joista zeaxantiinia 		
40 ug
Tomaattiuutetta 		
26,7 mg
- josta lykopeeniä 		
4 mg
Vihreä tee-uutetta 		
40 mg
- josta polyfenoleja 		
24 mg
Oliiviuutetta 		
501,5 mg
- josta oleuropeiinia 		
20 mg
- josta hydroksytyrosolia
5 mg
Omenauutetta 		
50 mg
Leväuutetta 		
200 mg
- josta florotanniineja 		
8 mg
Luonnollisia tokotrienoleja
5,6 mg
- (alfa-, beta-, delta- ja gammatokotrienolit)
Luonnollisia tokoferoleja
90 mg
- (alfa-, beta- ja gammatokoferolit)

(187,5 %)*
(150 %)*
(150 %)*
(93,75 %)*
(187,5 %)*
(150 %)*
(200 %)*
(100 %)*
(200 %)*
(112,5 %)*
(200 %)*
(83,34 %)*
(100 %)**
(50 %)*
(30 %)
(100 %)*
(100 %)*
(100 %)*
(100 %)*
(181,8 %)*
(150 %)*
(90 %)*

* % vuorokautisen saannin vertailuarvosta
** % vuorokautisen K1- ja K2-vitamiinin saannin vertailuarvosta
AINEKSET: Beetasyklodekstriini (täyteaine), Mikrokristalliselluloosa
(täyteaine), Oliivinlehtiuute (Olea Europaea Folia), Magnesiumhydroksidi,
Solmulevä (Ascophyllum Nodosum), Leivinhiivan (Saccharomyces
Cerevisiae) beetaglukaanit, Oliiviuute (Olea Europaea), Viherleväuute
(Dunaliella Salina), Kehäkukkauute (Calendula Ocinalis), Kurkumauute
(Curcuma Longa), Askorbiinihappo, Tokeferolit, Omenauute (Malus
Domestica), Vihreä tee -uute (Camellia Sinensis), Piidioksidi
(paakkuuntumisenestoaine), Sinkkibiglysinaatti, Trikalsiumfosfaatti
(paakkuuntumisenestoaine), Rautasulfaatti, Rasvahappojen
magnesiumsuolat (paakkuuntumisenestoaine), Tomaattiuute (Solanum
Lycopersicum), Tokotrienolit, Menakinoni, Niasiiniamidi, Ubikinoni,
Kalsium-D-pantotenaatti, Mangaanibiglysinaatti, Kuparibiglysinaatti,
Kalsiferoli, Pyridoksiinihydrokloridi, Riboflaviini, Tiamiinihydrokloridi,
Syanokobalamiini, Kromikloridi, Fyllokinoni, Natriumseleniitti, Foolihappo,
Kaliumjodidi, Biotiini, Natriummolybdeeni.
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