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CardioLife Q&A
Co je CardioLife?

Jaké jsou hlavní výhody užívání CardioLife?

CardioLife je doplněk stravy vyvinutý na základě vědeckých poznatků, poskytující
vitamíny, minerály a rostlinné výtažky, které podporují kardiovaskulární systém
a krevní oběh v celém těle. Kombinace vitaminu K2 (MK7), výtažku z hlohu,
vitamínů B6, B12 a kyseliny listové prokázala, že podporuje zdraví
tepen a zajišťuje maximální průtok krve tělem.

Zdravotní ústav v Kanadě umožňuje použít pro CardioLife následující
tvrzení: „pomáhá podporovat kardiovaskulární zdraví a průtok
krve v celém těle“. Protože CardioLife obsahuje vitamin K2 (MK7), pomáhá
také zpevňovat kosti.

Co je VitaMK7?
CardioLife obsahuje jedinečný a pečlivě prostudovaný zdroj vitaminu
K2 s názvem VitaMK7. VitaMK7, známý jako nejkvalitnější a nejaktivnější
forma vitaminu K2, je čistý menachinon-7 (MK7). Menachinon-7 (MK7) byl velmi
dobře prostudován a bylo prokázáno, že zvyšuje průtok krve a zpevňuje kosti
odstraněním vápníku z krve a jeho ukládáním do kostí, kam patří.

Hraje vitamín K2 (MK7) roli ve zdraví kostí a jejich pevnosti?
Ano! Četné studie prokázaly, že vitamin K2 (MK7) zvyšuje pevnost kostí tím,
že odstraňuje vápník z krve a ukládá jej do kostí. To se také odráží na jeho
schopnosti udržovat srdce zdravé, protože snižuje tvorbu vápníku v tepnách.

Jaká denní dávka vitamínu K2 byla použita ve
výzkumných studiích?
Většina studií provedených pro výzkum zdraví srdce a kostí používala denní
dávku vitaminu K2 (MK7) 180 mcg denně.

Jakou úlohu hraje v receptuře výtažek z hlohu?
Použití hlohu u kardiovaskulárních chorob má rozsáhlou historii, která sahá
až do prvního století. Hloh se používá pro kardiovaskulární stavy, jako je
městnavé srdeční selhání (CHF), ischemická choroba srdeční, angina pectoris
a arytmie. Hloh s velmi vysokým obsahem polyfenolů působí silně antioxidačně
a protizánětlivě s mnoha dalšími výhodami pro tělo.

Kdy je nejlepší užívat CardioLife?

Jak CardioLife pomáhá kardiovaskulárnímu systému
a správnému průtoku krve?
Úkolem tepen je odebírat krev ze srdce a cirkulovat ji tělem. Složky CardioLife
podporují zdravé a poddajné (měkké, pružné) tepny a pomáhají zajistit,
aby krev tepnami snadno protékala a nebyla „blokována“ tvorbou
vápníku a cholesterolu.

Co způsobuje ucpání tepen - známé také jako
„ztvrdnutí tepen“?
Tyto blokády jsou obvykle způsobeny vápníkem, cholesterolem a jinými látkami
ulpívajícími na poškozené stěně tepny.
Časem se tyto látky nahromadí,
a to může vést k úplnému zablokování
tepny, což může vést k infarktu
nebo jiné život ohrožující srdeční události.

 ůže zlepšení průtoku krve
M
pomoci jiným oblastem těla?
Rozhodně! Studie ukázaly, že
zlepšení průtoku krve může
pomoci s celkovým zdravím mozku
a paměťovými funkcemi. Lidé
s cukrovkou mají rovněž velký užitek
ze zlepšení průtoku krve do končetin
(nohy, ruce).

CardioLife lze užívat kdykoli během dne, nicméně je nejlepší užívat
CardioLife s jídlem, aby byla zajištěna maximální absorpce.

CZ_CZ V20.09

