Lecithine - 1200

7,95 €

Werking
Lecithine heeft een brede ondersteunende invloed om hart en bloedvaten jong te
houden. Het helpt bij de verlaging van het cholesterolgehalte en is goed voor de
bloeddruk. Doordat het de bloedvaten elastisch en jong houdt, zorgt lecithine tevens voor een optimale bloedcirculatie. Lecithine is bijgevolg ook ideaal voor
mensen die last hebben van koude handen en voeten. Verder is lecithine een belangrijke steun voor het behouden van een optimale levenskwaliteit. Het helpt
ook bij vermoeidheid, in stress-situaties en het is goed voor het immuunsysteem.
Samen met mariadistel garandeert lecithine een uitstekende, reinigende werking
van de lever. Het brengt minder gezonde vet- en cholesterol afzettingen terug in
de bloedbaan en heeft dus een gunstige invloed op het metabolisme. Daarom is
een kuur tijdens de lente en de herfst aanbevolen. Lecithine verbetert tevens het
geheugen en het concentratievermogen.
Er zijn geen nadelige effecten op de gezondheid bekend.
Indicaties
• Cellulite
• Cholesterolgehalte, te hoog
• Concentratiestoornissen
• Dementie
• Energiegebrek, bij grote lichamelijke inspanning
• Overgewicht
• Overspannenheid, geestelijke overbelasting
• Stress
• Vergeetachtigheid
• Vetstofwisselingsproblemen
• Zenuwzwakte
Dosering en gebruik
Twee capsules na elke maaltijd.

Aanvullende informatie
• Best Choice Lecithine is glutenvrij en bevat geen suiker, gist en chemische
toevoegingen.
• Er zijn geen negatieve effecten bekend over het gebruik van Lecithine tijdens
de zwangerschap en periode van borstvoeding.
Verpakking
Pot met 60 capsules

Nog een weetje
Lecithine (E322) is een stabilisator en emulgator (een stof die ervoor zorgt dat
vet en water gemengd worden) dat wordt verkregen uit vooral sojaolie en eierdooiers. Lecithine wordt bijvoorbeeld gebruikt om chocolade zachter te maken
en heeft invloed op de verspreiding van aroma’s. De smaak van chocolade met
lecithine blijft langer in de mond hangen. De smaak van chocolade zonder lecithine is eerder weg.

Contacteer lieve@drieveren.be of 0475/904.762
om dit product te laten opsturen of te komen ophalen
in Merksem, Bredabaan 734
Meer informatie over andere producten
www.drieveren.be

