Информация за продукта
TM

Поканете природата да бъде част от Вашето ежедневие!
Stemtech първа открива безпрецедентен начин за подпомагане на всеки от
нас в неговото ежедневие. Нашата усъвършенствана формула извежда на
преден план ново откритие с уникална формула.

Представяме Ви se3 - изключителна комбинация от клинично тествани съставки!

se3 е формулата, изградена изцяло от клинично тествани съставки!
Формулата на se3 е основана върху иновация, която никой друг не предлага. Това
е най-модерната иновация в съвременната наука и подкрепя същата концепция,
като на предходните версии. Нашият нов se3 съдържа така необходимото Aloe
macroclada и други мощни съставки, като Astragalus и Turmeric (Curcuma longa).
Тези натурални съставки са избрани, за да усилят ефективността и силата на
останалите съставки в se3 и тяхното синергично действие.

Четирите хранителни предимства на se3:
Стъпка освобождаване: нашата нова изключителна смес от Undaria pinnatifida и
Aloe macroclada работи в синергия.
Имунна система: коренът от Astragalus membranaceus и Curcuma longa допринасят
за защита на тялото от неблагоприятно въздействие отвън.
Оксидативен стрес: Фукоиданът и Curcuma longa предпазват клетките от
оксидативния стрес.
Тонизиращо действие: Cordyceps sinensis и коренът от Astragalus membranaceus
се използват в китайската традиционна медицина като натурални стимулиращи
средства.

Уверете се сами…

se3 е най-иновативната ни формула до сега и е създадена, за да предоставя
несравними резултати!
СЪСТАВКИ
Aloe macroclada (Алое макроклада)

ПОЛЗИ
Aloe macroclada е ендемично растение за Мадагаскар. От векове се използва от местните като
натурална лечебна съставка, както и като средство за подмладяване и дълголетие.

Organic Undaria pinnatifida (Уакаме)

Undaria pinnatifida е морско кафяво водорасло, наричано още Уакаме. Екстрактът, използван
във формулата на se3, е богат на фукоидан. Наситен е на протеини (14гр/100гр) и на влакнини
(30гр/100гр). Undaria pinnatifida е
източник на витамини (А, В1, В2, С) и минерали като калций и магнезий. Фукоиданът, активното
вещество на екстракта, е сулфатен полизахарид.

Organic Cordyceps sinensis (Китайски
кордицепс)

Гъба, чиято естествена среда на живот са високите плата на Тибет, Непал и части от Китай.
В традиционната китайска медицина, кордицепсът се използва като тонизиращо вещество и
адаптоген. Съдържа кордицепин, нуклеозиди и значително количество полизахариди като активни
съставки. Избраният екстракт от кордицепс е генетично изследван от независими лаборатории и
за разлика от други екстракти от Cordyceps sinensis, свободно растящият му вид не е генетично
изменен. Органично сертифициран е от Министерството на Земеделието на САЩ.

Astragalus membranaceus extract
(Астрагал)

Коренът от астрагал се използва в китайската традиционна медицина. Биологично активните
съставки са полизахариди, тритерпенови гликозиди и флавоноиди. В частност, специфичен екстракт
от корена - Астрагалосид IV – е избран и включен в se3, заради забележителния му ефект.

Curcuma longa extract (Куркума)

Куркумата е индийска подправка, извлечена от корена на растението Curcuma longa, която е широко
използвана по различни традиционни начини. Освен добре познатата й употреба в кухнята,
куркумата се използва и за натурален оцветител и лечебно растение в аюрведичната медицина.
Основната активна съставка е куркумин, основният куркуминоид, намиращ се естествено в корена.
Биологичната му усвояемост в човешкото тяло се повишава с пиперин, естествена съставка на
черния пипер.
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СЪСТАВКИ/ ЕТИКЕТ

КОЛИЧЕСТВО ЗА
1 ПОРЦИЯ
2 КАПСУЛИ (mg)

КОЛИЧЕСТВО
ЗА 3 ПОРЦИИ
6 КАПСУЛИ
(mg)

Астрагал ( Astragalus membranaceus)- корен,
екстракт

332

996

Водорасли уакаме, фукоидан (Undaria
pinatifida)- екстракт

250

750

Китайски кордицепс * (Cordyceps sinesis) - прах

180

540

Алое от вид Макроклада (Aloe Macroclada)листа на прах

180

540

Куркума (Curcuma longa)-коренище екстракт

158

474

СЪСТАВКИ

ЧЗВ
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Какъв е ефектът от приема на se3?
Нашият нов se3 съдържа Aloe macroclada и други
силни съставки, като корен от астрагал и куркума.
Тези естествени съставки бяха избрани, за да
повишат силата и ефективността на se3, както и
синергичните ефекти, които има върху здравето.

Кой може да приема se3?
se3 е идеален за всеки човек, който иска да постигне
оптимално здраве. se3 съдържа само клинично тествани
съставки и е начело на хранителната наука. Перфектен е
за хора, които искат да положат забележителна грижа за
здравето си.

Как да приемам se3?
Една доза se3 се състои от 2 веган капсули
(1100mg). Препоръчителният прием за лица над
18 години е 1 до 3 дози дневно.

За допълнително информация, моля разгледайте нашия
сайт: http://www.stemtech.com

ЗА ВАША ИНОФОРМЦИЯ
Веган капсула
Без глутен. Не съдържа добавена захар,
изкуствени оцветители и овкусители, мая или
консерванти.

KEY SCIENTIFIC FINDINGS

Консултирайте се със своя лекар, ако сте бременна или
кърмите. (Много продукти имат същите предупреждения,
поради бдителност, а не заради наличие на каквито и да е
рискове по време на бременност. Не са ни известни никакви
доказателства, че приемът на se3 по време на бременност,
може да доведе до здравословен риск.)
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