Факти за продукта
®

Поканете природата да стане част от Вашето ежедневие
Stemtech откри революционен начин да се чувствате добре и във форма.
Нашата уникална формула, вдъхновена от най-новите научни изследвания,
е ценна част от храненето и е важна за здравословния Ви начин на живот.
StemFlo® напълно се различава от традиционните хранителни добавки!
StemFlo® е нашата новаторска комбинация от уникален ензимен комплекс и растения
с доказано антиоксидантно действие. Предназначен е да подкрепи оптималната
циркулация на кръв в тялото, като доставя нужните хранителни вещества, подхранва
го, намалява оксидативния стрес и пречиства кръвта от токсини.
Ефективно действаща формула само от натурални съставки
Силата на StemFlo® е изпитана от нашите клиенти и те с удоволствие разказват за това!
StemFlo® е полезно допълнение към разнообразното и балансирано хранене, което е
важна част от здравословния начин на живот.

Съставки
Екстракт от Готу кола от Индия

Екстракт от индийско цариградско
грозде (Амла)
Екстракт от лимон
Ензимен комлекс

Ползи

Използва се като полезна билка в Аюрведичната, традиционна африканска и китайската медицина
повече от 2000 години заради уникалните си свойства Заедно с другите съставки в StemFlo®, Готу
Кола допринася за уникалната му формула.
Един от плодовете с най – висока концентрация на витамин С. В Индия дървото Amla се смята за
свещено – плодовете и листата му широко се използват в Аюрведичната медицина
Източник на голям брой антиоксиданти, полифеноли и биофлавоноиди като хесперидин, ко-фактор на
витамин С.
Патентована комбинация от активни ензими, получени от ферментацията на сложна растителна
матрица с микроорганизма Aspergillus oryzea.

Екстракт от изтискано грозде /
пращина/

Гроздовата пращина се добавя към StemFlo® поради голямото разнообразие от уникални съединения
като полифеноли и антоцианидини.

Екстракт от куркума

Куркумата се използва в Азия от дълбока древност. Тя съдържа голям брой биоактивни съединения,
като най-известното е Куркуминът, който има широк диапазон от полезни свойства.

Какао на прах

Изсушеното и напълно ферментирало мастно семе на Theobroma Cacao се е смятало за свещена храна
и източник на сила за тялото и душата. Днес какаото е все по-популярно в цял свят с високото си
съдържание на полифеноли и други антиоксиданти.
Родом от Северна Европа и Северна Азия, плодовете на касиса са богати на витамин C и полифеноли.
Екстрактът от плодовете се смята за мощен антиоксидант.

Екстракт от касис
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Съхранение: Да се съхранява на хладно и сухо
място, недостъпно за деца. Не замразявайте. Не
използвайте, ако защитната капачка е нарушена.
Предупреждение: Препоръчва се преди прием
да се консултирате с Вашия личен лекар при
бременност и кърмене.
Дистрибутор:
„Стемтек България” ЕООД, гр. София 1164,
общ. Лозенец, бул. „Христо Смирненски” №7
Поръчайте на: www.Stemtech.bg
или се обадете на 070010180

Употреба:
3 капсули, взети заедно, 45 минути
преди или 2 часа след хранене

СтемФло

Препоръчителна употреба:
3 капсули, 1 път
дневно. Да не се превишава препоръчваната
дневна доза. Да не се използва като заместител
на разнообразното хранене.

Хранително съдържание

TM

Предназначение: СтемФло е патентована смес от
активни съставки и специално селектирани ензими,
която подкрепя естествената циркулация на кислород и хранителни вещества до тъканите и органите
в организма, като по този начин спомага за поддържането на оптимално здравословно състояние.

Хранителна добавка

90 капсули
Нетно количество: 65 g

Количество на прием: 3 капсули
В една порция (3 капсули):
1,525 mg **
Готу Кола (Centella Asiatica) екстракт
325 mg
Амла (Phyllanthus emblica, L) екстракт
325 mg
Цитрусови биофлавоноиди
(Citrus limon) екстракт
300 mg
Протеази
200 mg
Екстрат от грозде (Vitis vinifera)
150 mg
Екстрат от Куркума (Curcuma longa L.)
125 mg
Какаови семена на прах (Theobroma cacao L.) 75 mg
Екстрат от Касис (Ribes nigrum L.)
25 mg
** Препоръчителни дневни стойности за прием не са
установени.
Други съставки: глазиращ агент (целулоза) Е464,
антислепващ агент Е551
Партиден № / Най-добър до: Виж опаковката
Rev2-JUL17. Item Code: 1701BG

Допълнителна информация:
Разгледайте нашия сайт: http://www.stemtech.com

ЧЗВ
Какво прави StemFlo® и как ще ми е полезно?
StemFlo® е модерна комбинация от уникални ензими и растения,
предназначени да подпомогнат циркулацията на кръвния Ви
поток.
Когато се използва в тандем със SE3_R®, StemFlo® постига
най-добри резултати и Ви помага да се чувствате добре и във
форма.
Ще усетя ли незабавен ефект, когато започна да
ползвам StemFlo®?
Проучване на StemFlo® документира ползи в рамките на 30
минути след консумация. Въпреки това, реалните му ползи за
подобряване на качеството на живот могат да отнемат различно
време, в зависимост от различните фактори.

За Ваша Информация
Веганска капсула от две части
Без захар, изкуствени оцветители, овкусители, млечни продукти или мая.
Ако в момента приемате други протеолитични ензими, можете да обмислите
спирането им, тъй като такива се съдържат в StemFlo.
Протеолитичните съединения като ензимния комплекс са известни с антикоагулантните
си свойства. Лица с нарушено кръвосъсирване или приемащи антикоагуланти би
трябвало да се консултират със своя лекар, преди да започнат приема на StemFlo®
Указания на етикета:
Консултирайте се с Вашия лекар, ако сте бременна или кърмите. Нямаме
доказателства, които предполагат, че съставките в StemFlo® носят риск
по време на бременност и кърмене. Много хранителни добавки имат такова
предупреждение по-скоро от предпазливост, а не поради известни рискове за
бременността.

Мога ли да приемам StemFlo® със SE3-R®?
Да, StemFlo® може да се приема със SE3-R®; StemFlo® е
специално създаден да се използва в комбинация с SE3-R®, за Този продукт не е предназначен за лечение или превенция на каквото и да е
заболяване.
да се осигурят по-добри резултати
Мога ли да приемам StemFlo® със ST-5 with
MigraStem™?
Да, когато се използват заедно, те дават още по-добри резултати.
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