Frezzor Black Omega-3 från New Zeeland:s
rena och ursprungliga miljö






Inga föroreningar
Produkten är ren
Destillation eller andra reningsmetoder behövs inte
Gammalt ordspråk säger ”Hälsan kommer från havet”

Frezzor Black Omega-3 innehåller
Antioxidanter
 Astaxantin olja
 Kiwifrö olja
 Vindruvsfrö olja
 Linfrö olja
 Kurkumin
 Svartvinbärs extrakt
 Boysenbärs extrakt
 Tallbarks extrakt
 Bioperin
Övriga ingredienser
 Gelatin (från nötdjur),
 Glyserin
 Pi
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Frezzor Black Omega-3 innehåller
Grönläppsmussel olja
 18 st. Omega-3 fettsyror samt en unik samling av omega 6,7
och 9 fetter, finns endast i musseloljan som naturlig form
 Den kraftiga anti-inflammatoriska effekten kommer av en
samverkan av alla fetter och steroler som finns i oljan,
inflammation är ofta källan till dom flesta sjukdomar
 Musslans fetter är i fosfolipidform som kroppen direkt kan
använd som byggnadsmaterial.
 Musseloljan “förtunnar” blodet men förhindrar inte
protrombinets verkan. Blodets koagulering sker normalt.
 Musseloljan är 100-250 gånger effektivare än fiskolja I
kampen mot fria radikaler
 Frezzor musselolja tas tillvara med en patenterad process
under lågt tryck och låg temperatur. De känsliga fetterna
bibehåller sin struktur och verkan.
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Frezzor synergi
 Grönläppsmusselolja, astaxantin, kurkumin, tallbarksextrakt
och kiwi fröolja har alla anti-inflammatorisk effekt.
 Astaxantin, kurkumin, E-vitamin och andra antioxidanter
skyddar Omega-3 fetterna mot oxidation.
 Astaxantin och kurkumin är fettlösliga och upptaget
förbättras av Omega-3 fetterna och fett i kosten.
 E-vitamin stöder Omega-3 fetternas verkan.
 Linfröoljans vegetariska Omega-3 bidrar till Frezzor:s kraftiga
anti-inflammatoriska effekt.
 Fria radikaler åstadkommer inflammatoriska vävnadsskador.
Produktens antioxidanter lugnar inflammationer genom att
neutralisera fria radikaler.
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Frezzor Black Omega-3 och idrott
 Förbättrar hjärtfunktionen under träning
 Syreupptagningen ökar under träning
 Minskar av träning orsakade
sammandragningar i luftvägarna
 Förbättrar aerobiska ämnesomsättningen
under aktivitet
 Påskyndar musklernas återhämtning,
reducerar inflammationer och förkortar den
totala återhämtningen
 Omega-3 fettsyror reducerar vilopulsen och
förbättrar
pulsens normalisering efter träning
 Ekologisk och naturlig
 Testad av Fresenius Institutet i Tyskland.
På internet finns flera forskningsresultat som
stöder dessa påståenden
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Frezzor Black Omega-3
Pröva Frezzor Black Omega-3 med 90:dagars
pengarna tillbaks garanti med 3 burkars auto-ship
beställning pris c. 45,60 € / burk, inklusive Alv
inga andra kostnader.
OBS: RÄTTEN TILL PRISFÖRÄNDRINGAR BIBEHÅLLS.
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