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Heart-lider Naturlider aporta els antioxidants necessaris per mantenir la funció cardíaca normal, a causa
dels seus continguts en coenzim q 10 i conté vitamina C que contribueix a la formació normal de col·lagen
per al funcionament normal dels vasos sanguinis.

DESCRIPCIÓ

Què és Heartlider de Naturlider i per a què serveix?

Heart-Lider  Naturlider  és  un complement  alimentari  ric  en coenzim q 10,  que aporta  l'energia  que
necessiten les cèl·lules del nostre organisme, és per això que heart-lider és un potent antioxidant per al
cor.

Els nens i joves tenen nivells alts de coenzim q10 al cos humà, però l'estrès, el consum de tabac, els mals
hàbits alimentaris, l'envelliment, redueixen el coenzim Q10 que necessiten els nostres teixits i òrgans com
el fetge o el cor.

Heart-Líder Naturlider conté a més: Vitamina C que contribueix a la formació normal de col·lagen per al
funcionament normal dels vasos sanguinis i Tiamina que contribueix al funcionament normal del cor.

Quins són els ingredients de Heartlider de Naturlider?

Els ingredients de Heartlider de Naturlider són:

Coenzim Q10 ubiquinona 200 mg
àcid alfa-lipoic 150 mg
extracte sec d'olivera (Olea Europea, fulles) 50 mg, estandarditzat al 20% d'hidroxitirosol
extracte sec d'arç blanc (Crataegus oxyacantha L., fulles) 25 mg, estandarditzat a l'1,8% de vitexina
extracte sec d'all (Alium sativum, bulb) 25 mg, estandarditzat a l'1% d'alicina
àcid L-ascòrbic 12 mg
tiamina hidroclorur 1,39 mg
antiaglomerants (estearat de magnesi, diòxid de silici)

Quines propietats té Heartlider de Naturlider?
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Heart-Líder de Naturlider conté:
- Vitamina C que contribueix a la formació normal de col·lagen per al funcionament normal dels vasos
sanguinis.
- Tiamina que contribueix al funcionament normal del cor.
- És un producte desenvolupat per aportar nutrients que ajuden a la funció cardíaca, entre els quals hi ha
una gran quantitat d'antioxidants.

Quina és la dosi diària recomanada de Heartlider de Naturlider?

Es recomana prendre Heartlider de Naturlider, una càpsula diària amb un got d'aigua.
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