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JÓTÉKONY HATÁSAI, 
ELŐNYEI

•  Antioxidánsok kiváló forrása

•  Támogatja az immunrendszert

•  Különleges formula a kiváló 
felszívódásért

•  Magas koncentráció a 
hatékonyságért

•  Gyógynövények szingerikus 
keverékéből készül

FEHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Elérhető kapszula és por formájában is. Vegyen be 2 kapszulát vagy keverje el 1 tasak 
tartalmát 2-3 dl vízzel étkezéskor.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Kérdés: Mik a T-sejtek a szervezetünkben? 
Válasz:  A T-sejtek olyan fehérvérsejtek, melyek képesek felvenni a harcot a 
szervezetünkben a baktériumokkal és a fertőzésekkel szemben. Fontos bázisát 
képezik az immunrendszerünknek.

Kérdés: Hogyan működik az immunrendszerünk? 
Válasz:  Az immunrendszerünk védelmi vonalat képez, illetve felveszi a harcot az 
egyes betegségekkel, fertőzésekkel, baktériumokkal, parazitákkal szemben.

Kérdés: Mit jelent a “fa elem”? 
Válasz:   A fa elem a máj szervrendszerhez, valamint az ambícióhoz, a bátorsághoz és 

a találékonysághoz kapcsolható. Amikor felborul az egyensúly a “fa elem” 
hiánya miatt, ingerültté vagy impulzívabbakká válhatunk.

FŐ ÖSSZETEVŐK
KÍNAI FEHÉRVIRÁG GYÖKÉR   
A kínai fehérvirág enyhítő, hűsítő hatást nyújt a fáradt, fájó izmoknak.  

PARIS NÖVÉNY (TELJES NÖVÉNY) 
A paris növény nemcsak tisztító tulajdonsággal rendelkezik, hanem tradícionális 
fájdalomcsillapítóként is ismert, melyet fejfájás, valamint ízületi és izomfájdalom 
természetes enyhítésére használnak régóta.

A REGENRÁCIÓ FILOZÓFIÁJA®

Az Alpha 20C® formulája a Regeneráció filozófiáján® alapul azzal a meggyőződéssel, 
hogy az optimális egészség és az egyensúly megteremtéséhez a szervezetünket 
egyszerre táplálni és tisztítani szükséges. Az Alpha 20C® kapszula elősegíti az 
egyensúly megteremtését a szervezetünkben az immunrendszert támogatva “fa 
elemű” gyógynövényekkel. Teljes értékű összetevőkből készül, mely gazdag forrása a 
tisztító és védelemet kialakító antioxidánsoknak és kalciumnak. 

ERŐSÍTSE MEG IMMUNRENDSZERÉT
Egyesítve a legkorszerűbb technológiát a 3000 éves gyógynövény tudománnyal az 
Alpha 20C® hatékony támogatást nyújt immunrendszerünknek. Az egyedülálló 
formulát úgy alkottuk meg, hogy táplálja az immunrenszerünk T-sejtjeit “fa elemű” 
gyógynövényekkel, melyek természetes formában tartalmaznak antioxidánsokat, 
kalciumot és egyéb immunerősítő tulajdonságokat. Iktassa be a mindennapjaiba az 
Alpha 20C® kapszulát szervezete védelmi vonalának erősítéséhez.
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