DEORAL®
DEORAL®
Looduse roheline värskus!
Deoral - absoluutselt unikaalne toode, mis kaitseb ja samas taastab inimorganismi seestpoolt.
Deoral sisaldab naturaalseid taimseid õlisid, mis toimivad organismis 6 tunni jooksul ja
neutraliseerivad kõik ebameeldivad lõhnad (nt.küüslaugulõhna) ning väljutab need naha või
hingamise kaudu.
Toitumise teadus tegeleb peamiselt nn. esmaste taimsete substantsidega. Teisestele taimsetele
substantsidele hakati tähelepanu pöörama alles viimaste aastate teaduslikes uurimistöödes.
Taimedes toimivad need kaitsvate vahenditena, kahjurite ja haiguste tõrjeks, aga ka
kasvuregulaatorina.
Inimorganismile avaldavad bioloogiliselt aktiivsed ained erinevaid positiivseid toimeid. Juur- ja
puuviljade naturaalsed ekstraktid mõjuvad kehale taastavalt ja värskendavalt, aidates terveneda ja
pidurdavad krooniliste haiguste arengut. Need on ka erakordselt toimivateks antioksüdantideks
ning kaitsevad organismi agressiivsete vabade radikaalide eest. Selle unikaalse toime aluseks on
mitte ühe konkreetse, vaid terve rea bioloogiliselt aktiivsete ainete koosmõju.
Igapäevase toiduga saame me märgatavalt vähem sekundaarseid taimseid substantse, kui oleks
hädavajalik. Päevase toidunormi rahuldamiseks peaksime ära sööma vähemalt 1,5 kg värskeid
puu- ja juurvilju. Seda ülesannet on tänapäeval raske täita ja seetõttu on eriti kasulik Deoral, mis
sisaldab laia toimespektri sekundaarseid substantse meile hädavajalikus koguses.
Juur- ja puuviljades sisalduvate bioloogiliselt aktiivsete ainete toime inimorganismile:
o Neutraliseerib ebameeldivad kehalõhnad, värskendab hingeõhku,
o Parandab ainevahetust ja enesetunnet,
o Neutraliseerib ja eemaldab kahjulikud ained,
o Kõrvaldab kõhukinnisuse,
o Alandab kolesterooli taset veres,
o Reguleerib veresuhkru taset,
o Eemaldab kõrvetustunde maos,
o Kõrvaldab spasmid ja paisumistunde kõhus,
o Tõstab organismi vastupanuvõimet vabadele radikaalidele,
o Efektiivne põletikuvastane toime,
o Puhastab kopsud ja bronhid kahjulikest ainetest, parandades hingamist.
o Deoral värskendab Teie hingeõhku vähemalt 6 tunniks.
DEORAL® Toidulisand E-vitamiiniga. 1kapsel sisaldab 5mg a-TE - 50% RDA
Sisaldab puuviljade, maitsetaimede ja juurviljade ekstrakte.
Koostis: arahhiisiõli, piparmündi-, peterselli-, porgandi-, köömneekstrakt, želatiin, vesi,
glütseriin, piimarasv, sorbitool, sojaletsitiin, E-vitamiin, naturaalsed värvained E104, E141,
E171.
Tarvitamisõpetus: Vajadusel 1 kapsel päevas peale sööki koos klaasi veega. Pikaaegne toime.
Mitte ületada päevast annust. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Pakendis on 30 kapslit a` 470 mg, kokku 14,1 g.
FitLine’i tooted on kooskõlas rahvuslike ja rahvusvaheliste juhenditega - vastavad kõrgetele
standarditele - GMP (Good Manufacturing Practice ehk hea tootmistava).
*% RDA - soovitav päevane annus vastavalt toiduainete markeeringu direktiivile EC
(90/469/EEC)

