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UPOZORNĚNÍ!
• Přípravek nemůže nahradit pestrou vyváženou
stravu ani zdravý způsob života.
• Nepřekračujte doporučené denní dávky!
• Skladujte mimo dosah dětí!

Xantho PLUS – 90 kapslí
Účinné látky Xantho PLUS /kapsle:
Výtažek Xanthosteen ......................................................... 166,7 mg
(std.10% alfa-mangostinu, 20% polyfenolů)

Patentovaná směs .......................................................................200 mg
Výtažek ze zeleného čaje (std.45% ECGC), výtažek z grapefruitu
(40:1), výtažek ze semen hroznů (std. 95% proantokyanidinů),
výtažek z granátového jablka (std. 20% kyseliny elagové), výtažek
z brusinek (4:1), výtažek z borůvek

NEJCENNĚJŠÍ
OVOCE

Návod: Užívejte 1 kapsli denně nebo podle doporučení.

INFORMACE:

Xantho
PLUS
Leták XanthoPLUS.indd 1

Distribuce: Calivita® International www.calivita.com
Obrázky jsou pouze ilustrační.
CaliVita® nezodpovídá za případné tiskové chyby.
Tisk: 01/2011
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Patříte mezi příznivce

Boj proti volným radikálům

Co nám Xantho PLUS nabízí?

přípravku ZenThonic,

Volné radikály, které poškozují naše buňky, vznikají také v průběhu normálních bioche-

Dobře známý mangostan jsme obohatili výtažkem takových silných antioxidantů, jako je

který je také ozna-

mických procesů v našem těle, ačkoliv za jejich produkci jsou do jisté míry zodpovědné

zelený čaj, grapefruit, semínka hroznů, borůvky a brusinky. To vše vám nabízíme

různé faktory, které se v našem moderním světě stále zřetelněji projevují. Je to např. smog,

v koncentrované formě kapslí, což zaručuje, že je aplikace přípravku ještě snazší.

čován jako „Chuť

ultrafialové záření, léky a chemikálie. Naše tělo je schopné je samo odrážet, ale konzumace

slunečních paprsků”? Potom si jistě
zamilujete náš nejnovější produkt, protože je v něm opět

potravin s vysokým obsahem antioxidantů a příjem vysoce kvalitních doplňků výživy také

Účinky

může našim buňkám pomoci, aby byly proti volným radikálům chráněny.

Každá složka přípravku se řadí mezi silné antioKa

Síla mangostanu

xidanty
k
toh
xidanty,, které kromě
toho, že skvěle brání vol-

Mangostan je ovoce, které pochází z malajského souostroví, z východní Asie. Podle le-

mohou zpomalovat p
r
proces
stárnutí a mají

gendy jej lidem daroval Buddha, aby svými příznivými účinky prospívalo jejich zdraví. Za

příznivý vliv
liv na kar
rdi
kardiovaskulární
systém.

jeho vynikajícími antioxidačními vlastnostmi stojí sloučeniny xantony, jejichž účinek je ve

Proto se tento produkt doporučuje každému,

ným radikálům v pošk
oškk
poškozování
našich buněk,

srovnání s vitaminy C nebo E

mangostan, nejcen-

několikanásobný. Zvláštností

nější ovoce pro lidi, kteří

načován jako ovoce bohů, je

mají blízko k přírodě,

kdo by chtěl mít silnou antioxidační
an
ochranu.

mangostanu, který je také ozto, že je to jeden z nejbohatších zdrojů xantonů na světě.

který je doplněn silnou
směsí antioxidantů.
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