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OncoClear - 120 kapsułek
Cena

99,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 48 godzin

Numer katalogowy

KAT00110

Kod EAN

5907483417583

Producent

Yango

Opis produktu

OncoClear™
DO KAŻDEGO ZAKUPIONEGO PRODUKTU OncoClear DODAMY NIESPODZIANKĘ !
Skuteczne połączenie 8 ekstraktów roślinnych i 2 minerałów organicznych o silnym działaniu przeciwutleniającym i
wspomagającym prawidłową syntezę DNA i zdrowie komórek

Pędzący tryb życia, niezdrowa dieta, zanieczyszczenia środowiskowe - to tylko niektóre przykłady zachodniego stylu życia,
który zbiera obfite żniwo na naszym zdrowiu. Chroniczny stres i poziom toksycznych substancji, które odkładają się w naszym
ciele, mogą zwiększać ryzyko wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu delikatnej równowagi organizmu.
Niebezpieczne stężenie wolnych rodników

Wolne rodniki są naturalną częścią dobrze funkcjonującego organizmu i odgrywają ważną rolę w wielu normalnych procesach
komórkowych. Jednak w wysokich stężeniach mogą być one niebezpieczne i powodować uszkodzenia głównych części
składowych komórki - w tym DNA, białek i błon komórkowych. Uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki, zwłaszcza
uszkodzenie DNA, mogą odgrywać znaczącą rolę we wzroście ilości komórek patologicznych i innych nieprawidłowości w
funkcjonowaniu naszego ciała.
Jak temu zaradzić?

Organizm samodzielnie potrafi wytworzyć związki, które przeciwdziałają negatywnym skutkom wysokiego stężenia wolnych
rodników - służą do tego przeciwutleniacze zwane też antyoksydantami.

Przeciwutleniacze to związki chemiczne, które oddziałują z wolnymi rodnikami i neutralizują je, zapobiegając w ten sposób ich
uszkodzeniom.

W dużej mierze ciało musi jednak polegać na zewnętrznych źródłach, antyoksydantów - przede wszystkim czerpiąc je z diety.
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Onco Clear™: Powrót do równowagi

Formuła suplementacyjna Onco Clear™ została opracowana z myślą o wsparciu organizmu w powrocie do naturalnej harmonii
przez zwiększoną ochronę przed stresem oksydacyjnym i wsparcie układu odpornościowego.

✓ Pestki winogron, pozyskiwane od producentów win, służą do wytwarzania roślinnego ekstraktu, zawierającego OPC, czyli
oligomeryczne proantocyjanidyny, znane z silnego działania antyoksydacyjnego. OPC charakteryzuje się wysoką aktywnością nawet do 50 razy silniejszą niż witamina E i 20 raz silniejszą niż witamina C. Wyjątkowość tej substancji polega na szeregu
bioflawonoidów, które współdziałając ze sobą kumulują efekt przeciwutleniający jednocześnie oddziałując na inne części
organizmu, takie jak stan i wygląd skóry.

Ekstrakt z pestek winogron standaryzowany jest na zawartość 95% OPC.

✓ Zielona herbata to susz z liści herbaty chińskiej (Camellia sinensis), który został poddany obróbce parowej, aby zapobiec
utlenianiu, zachowując w ten sposób świeży smak i wszystkie wartości odżywcze. Zielona herbata znana jest z najwyższej
spośród wszystkich herbat zawartości przeciwutleniaczy. Te naturalne polifenole obejmują katechiny, w tym EGCG, a także
kwas galusowy i wiele innych korzystnych związków.

Ekstrakt z zielonej herbaty standaryzowany jest na zawartość 95% polifenoli, w tym 70% katechin i 40% EGCG.

✓ Tarczyca bajkalska, rośnie na suchych, nasłonecznionych glebach wschodniej Azji. Zgodnie z rodzimymi jej tradycjami
zielarskimi, rozdrobniony susz z rośliny ceni się za szczególną aktywność przeciwutleniającą. Jej właściwości zdrowotne
przypisuje się głównie flawonoidom – szacuje się, że w sproszkowanych korzeniach tarczycy bajkalskiej jest ich ponad 40, z
czego największym potencjałem antyoksydacyjnym odznacza się bajkalina.

Ekstrakt z tarczycy bajkalskiej standaryzowany jest na zawartość 85% bajkaliny.

✓ Perełkowiec japoński pochodzi ze wschodnich Chin i Japonii. Jego charakterystyczne białe kwiaty sprawiają, że jest cenionym
drzewem ozdobnym na całym świecie. Znany jest jednak nie tylko ze względu na swoje piękno. Perełkowiec cieszy się długą
historią stosowania w tradycyjnym chińskim zielarstwie, a jego cenne właściwości przypisywane są głównie wysokiej
zawartości kwercetyny.

Ekstrakt z perełkowca japońskiego zawiera aż 98% kwercetyny.

✓ Kurkuma zawiera kurkuminoidy (w tym kurkuminę), ograniczające stany zapalne w organizmie i usprawniające pracę
przewodu pokarmowego. Przyczynia się ona również do utrzymania prawidłowych właściwości przeciwutleniających i wspiera
odporność dzięki zawartych w niej kurkuminoidom.

Ekstrakt z kurkumy zawiera aż 95% kurkuminoidów.

✓ Szafran

Ze względu na intensywny smak i wyrazisty kolor szafran stanowi cenny składnik wielu dań i jest powszechnie uznawany
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za najdroższą przyprawę świata. Zawarte w nim substancje aktywne, takie jak krocyna i safranal, zasługują jednak na równie
dużo uwagi, co jego kulinarne oblicze. Mogą one zwiększać poziom dopaminy, noradrenaliny i serotoniny w mózgu skutecznie wpływając na poprawę nastroju.

Ekstrakt z szafranu standaryzowany jest na 2% zawartości krocyny i 1% safranalu.

✓ Czarny pieprz od dawna stosuje się w tradycjach zielarskich Chin i Indii, głównie dzięki swoim silnym właściwościom
przeciwdrobnoustrojowym. Znajdująca się w pieprzu piperyna jest związkiem organicznym o działaniu przeciwutleniającym i
rewitalizującym. Poprawia krążenie krwi w mikronaczyniach, wspomagając przez to oczyszczanie skóry oraz wątroby.

Ekstrakt z czarnego pieprzu standaryzowany jest na zawartość 95% piperyny.

✓ Granat pochodzi z Azji Środkowej. Jego owoce są duże, okrągłe, a w środku mają około 1200–1300 nasion otoczonych
galaretowatymi osnówkami. Wyciąg ze skórki granatu zawiera w sobie kwas elagowy, będący związkiem organicznym z grupy
kwasów fenolowych.

Ekstrakt ze skórki granatu jest standaryzowany na 40% kwasu elagowego.

✓ Cynk to pierwiastek niezbędny do utrzymania homeostazy całego organizmu. Bierze udział w wytwarzaniu białek i kwasów
nukleinowych, które są odpowiedzialne głównie za przenoszenie i przechowywanie informacji genetycznych. Odgrywa rolę
m.in. w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

✓ Selen jest ważnym elementem licznych szlaków metabolicznych. Jego niedobór może poważnie zakłócić równowagę
organizmu, w tym odporność i płodność. Selen przyczynia się także do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.

8 naturalnych ekstraktów standaryzowanych
30 dni naturalnej suplementacji!
Bez dodatków i wypełniaczy
Kapsułki z celulozy roślinnej, delikatne dla żołądka, przyjazne
wegetarianom i weganom

STAWIAMY NA JAKOŚĆ!
Suplementy YANGO produkujemy zachowując najwyższe rygory kontroli jakości. Dbamy o odpowiednie stężenie substancji
czynnych i całkowite bezpieczeństwo produktów. Wierzymy, że w ten sposób możemy skutecznie pomóc Ci w osiągnięciu
zamierzonych celów.

Składnik aktywny
Pestki winogron - ekstrakt
w tym OPC (95%)
Zielona herbata - ekstrakt
w tym polifenole (95%)
w tym katechiny (70%)
w tym EGCG (40%)
Tarczyca bajkalska - ekstrakt
w tym bajkalina (85%)
Perełkowiec japoński - ekstrakt
w tym kwercetyna (98%)
Skórka granatu - ekstrakt
w tym kwas elagowy (40%)
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1 kapsułka
70 mg
66,5 mg
60 mg
57 mg
42 mg
24 mg
38,5 mg
40 mg
38,5 mg
37,7 mg
35 mg
14 mg

4 kapsułki
280 mg
266 mg
240 mg
228 mg
168 mg
96 mg
154 mg
150 mg
154,8 mg
150,8 mg
150 mg
56 mg
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Kurkuma - ekstrakt
w tym kurkuminoidy (95%)
Szafran - ekstrakt
w tym krocyna (2%)
w tym safranal (1%)
Cynk
Selen
Pieprz czarny Bioperine® - ekstrakt
w tym piperyna (95%)

30 mg
28,5 mg
10 mg
0,2 mg
0,1 mg
3,75 mg (37,5%*)
13,75 µg (25%*)
5 mg
4,75 mg

120 mg
114 mg
40 mg
0,8 mg
0,4 mg
15 mg (150%*)
55 µg (100%*)
20 mg
19 mg

*RWS - Referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 2 kapsułki 2 razy dziennie.
Sposób użycia: Kapsułkę połknąć i popić dużą ilością wody, po posiłku.
Składniki: Ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera) standaryzowany na zawartośc min. 95% OPC, ekstrakt z liści zielonej
herbaty (Camellia sinensis) standaryzowany na zawartość min. 95% polifenoli oraz min. 70% katechin oraz min. 40% EGCG,
ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis) standaryzowany na zawartość min. 95% bajkaliny, ekstrakt z
perełkowca japońskiego (Sophora japonica) standaryzowany na zawartość min. 98% kwercetyny, ekstrakt ze skórki granatu
(Punica granatum) standaryzowany na zawartość min. 40% kwasu elagowego, ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa)
standaryzowany na zawartość min. 95% kurkuminoidów, pikolinian cynku (cynk), ekstrakt z szafranu (Crocus sativus)
standaryzowany na zawartość min. 2% krocyny oraz min. 1% safranalu, ekstrakt z czarnego pieprzu Bioperine® (Piperun
nigrum) standaryzowany na zawartość min. 95% piperyny, L-selenomietionina (selen). Skład kapsułki: celuloza roślinna
(wegetariańskie).
Informacja: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Osoby
przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane małym dzieciom,
kobietom w ciąży oraz karmiącym. Wyprodukowano w Unii Europejskiej. Podmiot odpowiedzialny: YANGO Sp. z o.o.
Masa netto: 48 g.
Informacja alergiczna:
Nie zawiera skorupiaków, jaj, ryb, orzechów, soi, składników mlecznych, selera, gorczycy, sezamu.
Produkowane bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Produkt wolny od metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, ołów czy rtęć.
Główny Inspektorat Sanitarny: 2020/09/01/SD/BF82CD
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