KRILLAN
VYSOCE KVALITNÍ

OMEGA-3
+
PŘÍRODNÍ ANTIOXIDANT

ASTAXANTHIN
Vyzkoušejte unikátní doplněk stravy Krillan
Krillan je čistě přírodní produkt vyrobený
z krilového oleje, který se získává z malých
korýšů zvaných krill. Ti žijí v nedotčených
vodách Antarktidy, v nejčistším prostředí
na světě, v přirozeném prostředí daleko od
znečištění a kontaminace těžkými kovy.

Kromě omega-3 je Krillan bohatý také na silný
přírodní antioxidant astaxanthin a další látky
důležité pro celý organismus. Astaxanthin je
známý pro svůj blahodárný vliv na zdraví
organismu a pro schopnosti potlačovat volné
radikály.

Krilový olej obsahuje zdraví prospěšné EPA
a DHA omega-3 mastné kyseliny ve formě
fosfolipidů, které zodpovídají za pružnost
a správné fungování buněk celého těla.

Fosfolipidy dělají z krilového oleje jedničku
v síle a účinnosti omega-3 mastných
kyselin a odlišují ho tak od jiných zdrojů
těchto kyselin.

Jedinečnost přípravku Krillan
Jedinečnost krilového oleje, získaného z antarktického
krilu, se ukrývá v omega-3 mastných kyselinách vázaných
na fosfolipidy. Ty jsou dle provedených laboratorních
výzkumů a testů mnohem lépe využitelné pro lidský
organismus než kyseliny z jiných přírodních zdrojů,
například z tresčích jater, tuleňů či z rybího oleje, odkud se
omega-3 kyseliny získávají ve formě triglyceridů.

Složení přípravku Krillan
KRILLAN

Krilový olej (Euphausia superba)
Omega-3 mastné kyseliny
z toho EPA

z toho DHA

1 TOBOLKA

500 mg
110 mg

60 mg

Malé tobolky s velkým
účinkem

28 mg

Fosfolipidy

200 mg

Cholin

25 mg

Astaxanthin

50 µg

Výhody přípravku Krillan
FOSFOLIPIDY

Omega-3 fosfolipidy získané
z krilového oleje chrání naše
buňky před volnými radikály
a toxiny. Jsou mnohem účinnější
než omega-3 z rybího oleje.

CHOLIN

Cholin pomáhá zlepšovat
paměť, zabraňuje zvyšování
hladiny cholesterolu, chrání játra
a má mnoho dalších pozitivních
účinků na náš organismus.

ASTAXANTHIN

Astaxanthin je nejsilnějším
přírodním antioxidantem.
Vyniká rozmanitými pozitivními
účinky na celkové zdraví.
Posiluje naši imunitu.

ZDRAVÉ SRDCE

Doplněk stravy Krillan s obsahem omega-3 mastných kyselin chrání před
nemocemi srdce a cév. Pravidelné užívání omega-3 mastných kyselin se
také osvědčilo při snižování krevního tlaku a léčbě srdeční arytmie

ZDRAVÝ MOZEK

V přípravku Krillan se nacházejí omega-3 mastné kyseliny, které hrají
klíčovou roli ve fungování mozkových buněk. Nedostatek omega-3 mastných
kyselin může způsobit poruchy organismu nebo jeho opožděný vývoj

ZDRAVÉ KLOUBY

Dlouhodobé užívání doplňku stravy Krillan zmírňuje potíže s pohybovým
aparátem a potlačuje příznaky nemocí. Efektivně předchází chorobám
kloubů, kostí a jejich projevům

www.krillan.cz

