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El Fo-ti és una planta que disminueix la caiguda dels cabells i els cabells blancs. També és important a
nivell cardiovascular, ja que disminueix els nivells de colesterol, millorant la pressió arterial.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Foti Naturlider?

El Fo-tu de Naturlider és un complement alimentari natural. L'arrel de fo-ti o Polygonum multiflorum és el
que s'utilitza per restablir la caiguda del cabell i els cabells blancs perquè equilibra el sistema hormonal
tant en homes com en dones. El Fo-ti és un potent antioxidant i antienvelliment.

L'arrel de Fo-Ti és extremadament rica en zinc i el consum diari prevé la deficiència d'aquest mineral vital
al cos.
Ajuda a baixar els nivells alts de colesterol dolent de la sang, de manera que millora la tensió arterial a
causa del seu alt contingut de lecitina.

Quins són els ingredients de Foti Naturlider?

Els ingredients de Foti Naturlider per càpsula són:

Maltodextrina,
extracte sec de fo-ti (Polygonum multiflorum Thunb., arrel 125 mg,
agent de recobriment (hidroxipropilmetilcel·lulosa (càpsula vegetal))
antiaglomerants (estearat de magnesi i diòxid de silici).

Quines propietats té Foti Naturlider?

El Fo-ti és una planta herbàcia d'origen xinès i amb amplia distribució a Japó i Taiwan. Ha estat utilitzada
tradicionalment en la medicina xinesa durant segles pels seus efectes antioxidants com a tònic contra
l'envelliment i especialment per a la caiguda dels cabells.
La part més usada en medicina xinesa del Fo-Ti és l'extracte d'arrel, potser degut, a l'origen, a la forma
antropomòrfica que de vegades pren aquesta arrel. Un dels components més importants del Fo-Ti són els
antioxidants que protegeixen el cos dels radicals lliures impedint l'oxidació cel·lular.
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Com cal prendre Foti Naturlider?

Foti Naturlider cal prendre via oral: Prendre una càpsula dues vegades al dia, amb un got d'aigua.
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