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Фітокомплекс НОРМ (нормалізація обміну речовин)

УВАГА !!! НЕ СУМІСНИЙ З АЛКОГОЛЕМ !!!
•

нормалізує та регулює обмін речовин в організмі;

•
адсорбує та виводить з організму надлишок холестерину та інші шкідливі
речовини, _що нагромаджуються у процесі життєдіяльності;
•

підтримує баланс необхідних речовин для організму людини на належному рівні.

До складу фітокомплексу НОРМ входять наступні компоненти:
прозери (пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи), насіння пажитнику, трава
артишока, листя брусниці, м'ята перцева, зелений чай, стевія; а також: вітамін А, вітамін
С (аскорбінова кислота), вітамін B1 (тіамін), вітамін B2 (рибофлавін), вітамін B6
(піридоксин), вітамін H (біотин), таурин, хром.
Виробник: Україна, ТОВ "ЧОЙС", м. Київ, проспект Перемоги 67.
Ефективність: підтверджена клінічними дослідженнями Інституту педіатрії, акушерства
і гінекології Академії медичних наук України.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/18520 від
11.05.2004 р.
Спосіб застосування: рекомендовано застосовувати після очищення організму на
клітинному рівні: дорослим по 1 капсулі 2 рази в день, дітям від 7 до 12 років по 1
капсулі в день до прийому їжі, запиваючи водою. Курс застосування - 30-45 днів.
Повторний курс після двотижневої перерви.
Побічні ефекти: може викликати пониження артеріального тиску.
Безкоштовна консультація за телефонами: (095) 344-96-57 (МТС), (097) 549-32-17 (Київcтар), (063) 625-73-27 (Лайф)
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Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, лактація.
Несумісний із алкоголем (викликає короткочасно - до 60 хв - симптоми: підвищує
серцевий ритм та пульсацію, почервоніння, задуху).
Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення (кінцевий термін придатності
вказаний на блістері).
Прозери (пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи) - в збалансованому виді,
містять практично всі біологічно активні речовини, необхідні для нормальної
життєдіяльності організму людини, а саме: легкозасвоювані вуглеводи; білки, які містять
незамінні амінокислоти; вітаміни А, С, Е, групи В, РР, H, D; макроелементи та
мікроелементи - K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, P та інші; рослинні ферменти; фітогормони;
поліфенольні речовини; рослинні волокна та ін. Також прозери підсилюють дію всіх
компонентів комплексу (ефект синергізму).
Насіння пажитнику - багате джерело вітамінів А, C, групи В, заліза і мінеральних
речовин. Ця цілюща рослина сприяє пониженню холестерину і нормалізує вуглеводний
обмін.
Трава артишока - підсилює секрецію жовчі, діурез, стимулює метаболізм холестерину і
ліпідів у крові. Містить білок, аскорбінову кислоту, вітаміни В1, В2, каротин - необхідні
для нормалізації обмінних процесів у організмі.
Листя брусниці - має дезінфікуючу, сечогінну та жовчогінну дію за рахунок наявності у
рослині значної кількості арбутина. Також воно дає виражений бактерицидний ефект.
М´ята перцева - володіє заспокійливою, спазмолітичною, жовчогінною, антисептичною
та знеболюючою здатністю. Тонізує центральну нервову систему, а також здійснює
рефлекторну коронорозширювальну дію, сприяючи нормалізації кровообігу в серцевому
м´язі. Підсилює капілярний кровообіг у тканинах.
Зелений чай - покращує кисневий та водно-сольовий баланс.
Стевія - до її складу входять: антиоксиданти, флавоноїди, мінеральні речовини (калій,
кальцій, фосфор, магній, кремній, цинк, мідь, селен, хром), вітаміни А, C, E, вітаміни
групи В. Стевію використовують у програмах зниження ваги. Нормалізує рівень цукру у
крові і рекомендується для пацієнтів із порушеним обміном речовин, цукровим діабетом,
атеросклерозом, ожирінням. Нормалізує роботу печінки та жовчного міхура. Сприяє
нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. Покращує реологічні властивості крові,
її в´язкість.
Вітамін А - покращує обмін глюкози, нормалізує діяльність серцево-судинної системи,
покращує зір.
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Вітамін С (аскорбінова кислота) - нормалізує білковий, вуглеводний та жировий обмінні
процеси. Регулює згортання крові і рівень ліпідів у крові.
Вітамін В1 (тіамін) - тонізує мозок. Приймає участь у процесах вуглеводневого та
енергетичного обмінів, позитивно впливає на функції нервової системи.
Вітамін В2 (рибофлавін) - приймає участь у регуляції окислювально-відновлювальних
процесів обміну жирів, білків, вуглеводів та підтриманні нормальної зорової функції.
Вітамін В6 (піридоксин) - приймає участь у процесах обміну білків та жирів в організмі,
зміцнює імунну систему.
Біотин (вітамін H) - приймає участь в обміні жирних кислот в якості складової частини
ферментів, контролює рівень цукру у крові.
Таурин - амінокислота. Керує роботою клітинних мембран, відновлює обмін жирів,
приймає участь у виробітку жовчі.
Хром - приймає участь у регулюванні кровотворення і в процесах вуглеводного обміну,
регулює засвоєння глюкози, сприяє спалюванню калорій.
УВАГА !!! НЕ СУМІСНИЙ З АЛКОГОЛЕМ !!!
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