Bardzo zdrowe serce

TROSKA O UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY –
TO NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Nasze serce wielkością przypomina pięść i jest najbardziej pracowitym mięśniem w organizmie.
Serce zaczyna bić mniej więcej
trzy tygodnie od poczęcia. Liczba
uderzeń serca do 70. roku życia
osiąga dwa i pół miliarda razy.
Każde uderzenie serca pompuje
krew w organizmie – z lewej komory serca do aorty, potem do
tętnic, a następnie do najmniejszych naczyń włosowatych w
najdalszych częściach organizmu.
Ten niezwykły układ jest bardzo
wrażliwy i często jest poddawa-

ny obciążeniom wynikającym z
naszego nieodpowiedzialnego
stosunku do własnego zdrowia
– palenia papierosów, stresu
czy niezdrowego odżywiania się. Zaburzenia pracy serca
są klasyfikowane jako choroby
układu krążenia – to obszerna
kategoria, obejmująca wszystkie
dolegliwości związane z sercem.
Pierwsze skutki obciążania układu krążenia mogą być w ogóle
nie odczuwalne. W początkowym okresie można ich nie zauważyć.

Prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego
jest podstawowym warunkiem optymalnej pracy wszystkich
układów i narządów organizmu człowieka.

Najczęstszym powodem obciążeń
serca jest niezdrowy tryb życia. Złe
nawyki oraz inne czynniki ryzyka
mogą w konsekwencji prowadzić
do poważniejszych następstw,
które nadal będą się rozwijały jeśli
nie zmienimy trybu życia. Te czynniki ryzyka mogą skutkować:
podwyższonym ciśnieniem
tętniczym,
zwiększonym poziomem
glukozy i lipidów we krwi,
nadwagą i otyłością.

Zbyt mało uwagi poświęca się
uzupełnieniu diety, które jest doskonałym środkiem wczesnej profilaktyki wspomagającym zdrowie
układu sercowo-naczyniowego i
stanowiącym potężne narzędzie
dla zachowania zdrowia serca.
Biologicznie aktywne suplementy diety są doskonałym środkiem
wspomagającym zdrowie układu sercowo-naczyniowego i zazwyczaj nie powodują skutków
ubocznych.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci ludzi na całym świecie. W 2013 roku doprowadziły one do śmierci 17,3 mln osób, podczas gdy w
1990 roku były one przyczyną zgonu 12,3 mln. Przewiduje się, że do 2030 roku
wskutek chorób układu krążenia co roku będzie umierać ponad 23 mln ludzi.
W WYNIKU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA UMIERA WIĘCEJ
LUDZI NIŻ WSKUTEK WSZYSTKICH RODZAJÓW NOWOTWO
RÓW RAZEM WZIĘTYCH.

Preparaty wzmacniające serce i stosowane codziennie aktywnie uczestniczą w walce o prawidłowe funkcjonowanie układu
krążenia.

SUPERPRODUKT ZE SKŁADNIKAMI
WSPOMAGAJĄCYMI ZDROWIE SERCA
Zainspirowani sukcesem superproduktu LiveLon’+, opracowaliśmy CardioDrive ze składnikami
dla podtrzymania zdrowia serca.
Preparat ten zawiera maksymalną ilość oczyszczonych składników naturalnych. Do przygotowania tego superproduktu, który
bardzo dobrze wpływa na zdrowie, wykorzystaliśmy składniki
w dobrze przyswajalnej postaci,
niezawierające konserwantów,
glutenu i GMO. Jest to niezwykle silnie działający i wysokoaktywny produkt o dużej wartości
biologicznej. Dokładne badania

właściwości produktu potwierdziły jego SUPERoddziaływanie i
SUPERefektywność.
CardioDrive został opracowany przez firmę VISION w laboratorium DEM4 we współpracy z
profesorem Martinem Middeke
– jednym z najwybitniejszych
europejskich ekspertów w dziedzinie kardiologii. W procesie
produkcji uczestniczyło dwóch
wiodących producentów europejskich.
Tradycyjne leki na serce zwalczają poszczególne objawy, natomiast
stosowanie składników preparatu CardioDrive wspiera prawidłowe
funkcjonowanie układu krążenia.

GŁÓWNE ZALETY SKŁADNIKÓW

Regulują ciśnienie
krwi (winogrona)

Wspomaga
krążenie żylne
(winogrona, głóg)

Korzystnie wpływa
na profil lipidowy
krwi (zielona herbata,
czosnek)

Wspomagają
krążenie żylne
(arjuna)

DODATKOWE ZALETY

Posiada wyraźne
działanie
przeciwutleniające
(zielona herbata)

Wspomaga
przemianę materii
(zielona herbata)

Wpływa na poziom Oddziałuje korzystnie
cukru we krwi
na ośrodkowy układ
(zielona herbata)
nerwowy (pieprz,
głóg)

Wspomagają
wątrobę
(pieprz)

Wspomaga
trawienie
(pieprz, szałwia)

Wzmacnia układ
odpornościowy (żeń-szeń,
szałwia)

DWIE FORMY DOSKONAŁOŚCI
Składniki o dwóch różnych postaciach posiadają wyjątkowo
korzystne oddziaływanie na
zdrowie serca. Oba rodzaje stę-

Jedna kapsułka
zawiera twarde,
rozpuszczalne w
wodzie substancje
odżywcze

żonych substancji odżywczych
są niezbędne do podtrzymania
zdrowia układu sercowo-naczyniowego.
W drugiej kapsułce
znajdują się
składniki płynne,
rozpuszczalne w
tłuszczach, takie
jak witaminy,
koenzym Q10 i
kwasy tłuszczowe
omega-3

Składniki dwóch kapsułek
są formą wysoko stężonych
substancji
Składniki rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach znajdują się
w dwóch różnych kapsułkach
Oddziałują zarówno na tę część
komórki, która wchłania wodę,
jak i na tę, która pochłania
tłuszcze
Wszystkie składniki wzmacniają
się nawzajem, tworząc efekt
synergii
Składniki zawierają szerokie
spektrum kwasów tłuszczowych omega pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego
Połączenie dwóch sprawdzonych rodzajów wsparcia – naturalnego i ajurwedyjskiego.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE
KAPSUŁKA Z TWARDĄ
ZAWARTOŚCIĄ

KAPSUŁKA Z PŁYNNĄ
ZAWARTOŚCIĄ

Przezroczysta twarda otoczka kapsułki została
wyprodukowana z substancji roślinnych bez
dodatku żelatyny pochodzenia zwierzęcego (może być stosowana przez wegetarian),
składa się z metyloksypropylocelulozy (HPMC,
hypromeloza).

Wyprodukowana według nowej technologii Licaps Fusion, będącej dużym krokiem w kierunku
rozwoju kapsułek z płynną zawartością.

Kapsułka HPMC zawiera małą ilość wody (w
porównaniu z żelatyną), nie wchodzi w reakcje ze składnikami czynnymi i posiada dużą
odporność na oddziaływanie czynników zewnętrznych (temperatura, wilgotność itp.).

Dwuskładnikowa kapsułka składająca się z
otoczki i nasadki jest hermetycznie zamknięta i
tworzy w ten sposób jednoczęściową kapsułkę
chroniącą przed dostępem powietrza i wody.
Ta jednoskładnikowa kapsułka nie może być
otwarta bez widocznego uszkodzenia. Skład
otoczki Licaps zabezpiecza przed wilgocią atmosferyczną oraz dostępem tlenu.
Zapewnia wysoki poziom ochrony przed uszkodzeniem wrażliwych składników.

KAPSUŁKA Z TWARDĄ ZAWARTOŚCIĄ
Ekstrakt z czarnego pieprzu
Sproszkowany ekstrakt z pestek winogron
Substancje zawarte w winogronach posiadają właściwości korzystnie oddziałujące na układ sercowo-naczyniowy.
Regulują one ciśnienie krwi i wspomagają krążenie żylne.
Głównym składnikiem aktywnym ekstraktu są proantocyjanidyny. Substancje zawarte w winogronach posiadają
właściwości korzystnie oddziałujące na układ sercowo-naczyniowy. Regulują one ciśnienie krwi i wspomagają
krążenie żylne. Resweratrol, który jest fitonutrientem winogron, jest badany pod kątem wpływu na ciśnienie krwi
oraz ścianki naczyń krwionośnych.
Ekstrakt z żeń-szenia
Żeń-szeń jest adatogenem, który zwiększa odporność organizmu na stres psychiczny, fizyczny oraz środowiskowy.
Pozwala utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi.

Równie ważnym składnikiem preparatu jest ekstrakt z czarnego pieprzu. Zwiększa on dopływ krwi do jelit i aktywizuje wchłanianie substancji odżywczych, zwiększając w ten
sposób ilość przyswajanych substancji, jak również poprawia ich biodostępność.
Ekstrakt zielonej herbaty
Zielona herbata zawiera ogromną ilość substancji, które zapobiegają powstawaniu wolnych rodników w organizmie,
chronią błony komórkowe przed uszkodzeniem, zmniejszają
skurcze naczyń krwionośnych oraz obniżają ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Chroni błony komórkowe
przed uszkodzeniem, korzystnie wpływa na naczynia.

Ekstrakt z liści i kwiatów głogu
Głóg korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy oraz
ośrodkowy układ nerwowy. Jest stosowany jako środek kardiotoniczny. Wykorzystuje się go również w przypadku zaburzeń funkcjonalnych i osłabienia pracy serca, zwłaszcza po
przebytych chorobach, jak również w leczeniu angioneurozy,
nadciśnienia, bezsenności i obrzęków pochodzenia sercowego. Głóg zmniejsza pobudliwość ośrodkowego układu
nerwowego, poprawia krążenie krwi w naczyniach wieńcowych serca i naczyniach krwionośnych mózgu, zwalcza częstoskurcz i arytmię serca oraz łagodzi uczucie dyskomfortu w
okolicy serca.

Ekstrakt z czosnku
Czosnek posiada dwie ważne właściwości dla układu sercowo-naczyniowego: korzystnie wpływa na profil lipidowy
krwi – wspomaga zachowanie prawidłowego poziomu
cholesterolu oraz prawidłowego poziomu homocysteiny.
Czosnek korzystnie wpływa również na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi oraz na naczynia krwionośne. Wspomaga także odporność na stres.
Ekstrakt z kory arjuny
Korzystne wpływa na pracę serca i posiada działanie korzystne na wątrobę.

Ekstrakt z liści szałwii
Ma działanie antyoksydacyjne.

Skład twardej kapsułki: sproszkowany ekstrakt z pestek winogron, ekstrakt z buraka, ekstrakt z zielonej herbaty,
sproszkowany ekstrakt z czosnku, suchy ekstrakt z żeń-szenia (Panax), suchy ekstrakt z liści i kwiatów głogu,
ekstrakt z kory arjuny, ekstrakt z liści szałwii, ekstrakt z czarnego pieprzu.

KAPSUŁKA Z PŁYNNĄ ZAWARTOŚCIĄ

Olej z kryla
Zawiera kwasy omega-3 w postaci fosfolipidów. Naukowcy mają podstawy do twierdzenia, że kwasy tłuszczowe omega-3, związane z fosfolipidami morskimi, posiadają wyjątkowo cenne właściwości, ponieważ
fosfolipidy zwiększają przyswajalność tych kwasów tłuszczowych i łączą się z
astaksantyną – silnym przeciwutleniaczem, którego olej z kryla zawiera 50 razy więcej niż
tłuszcz rybi. To zapobiega utlenieniu nietrwałych kwasów tłuszczowych omega-3, zanim
trafią one do tkanki komórkowej. Fosfolipidy – to naturalne i nieodłączne części komórek,
które są strukturalnymi składnikami błon powierzchni i wnętrza komórek. Kwas eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy, zawarte w oleju z kryla, pomagają zmniejszyć czynniki
ryzyka chorób serca, posiadają silne działanie przeciwzapalne oraz obniżają ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu i arytmii serca u osób po zawale.
Koenzym Q10
Koenzym Q10 - substancja niezbędna do życia komórki. Jest katalizatorem, który powoduje wytwarzanie energii. Jest niezastąpionym składnikiem prawidłowego funkcjonowania układu krążenia i wspomaga optymalną
pracę serca.

Witamina E
CardioDrive zawiera naturalną witaminę E, która znacząco różni się od syntetycznej
witaminy E znajdującej się w najpopularniejszych suplementach diety. Biodostępność syntetycznej witaminy E jest mniejsza w porównaniu z naturalnym jej źródłem.
Badania potwierdziły, że codzienne stosowanie witaminy E działa antyoksydacyjnie.
Witamina A
Witamina A wspomaga odporność organizmu.
Olej lniany
Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny kwasów omega-3. Dane naukowe potwierdzają, że osoby stosujące olej z siemienia lnianego mają prawidłowe ciśnienie krwi i są w mniejszym stopniu narażone na ryzyko zawału serca.
Witamina D3
Naukowcy podkreślają, że zwiększenie zawartości witaminy D3 w codziennej diecie ma bardzo ważne znaczenie dla zdrowia. Witamina D3 jest szczególnie ważna
dla osób otyłych, starszych i pracujących w nocy.

Skład płynnej kapsułki: olej z kryla, olej lniany, koenzym Q10, witaminy A, D3, E.

