Nutria®

Najczęstrze Pytania i Odpowiedzi

Pyt.		

Co to Nutria?

Odp.	Odpowiedź: Nutria to wysoko skoncentrowany, zawierający antyultleniacze
suplement diety. Każda dawka Nutria dostarcza antyutleniacze i fitonutrienty
pochodzące z 20 warzyw i owoców włączając likopen (z pomidorów) i sulforan (z
brokuł) – 2 silne substancje, wspierające naturalnie nasze zdrowie. Dodatkowo
nutria zawiera również organicznie wiązany selen, nazywany SelenoExcell
(handlowa marka wyciągu selenowego, badana przez Nutritional Prevention of
Cancer Study by the University of Arizona, USA). Do Nutria nie jest dodawany cukier.
Pyt.		

Co to są “antyutleniacze” ?

Odp.	Antyutleniacze pomagają chronić każdą komórkę naszego ciała przed destruktywnym
wpływem naszego codziennego życia. Pomagają również przeciwdziałać sytuacjom,
kiedy nasze zdrowie podupada ze względu na efekty utlenienia w naszym organizmie. Na
przykład naukowcy badają wpływ antyutleniaczy na zapobieganie chorobom serca oraz
nowotworom. Badają również, w jaki sposób antyutleniacze mogą poprawić działanie
naszego systemu odpornościowego oraz opóźnić efekty starzenia. Wielu wiodących
naukowców i lekarzy jest przekonanych, że zwiększenie przyjmowania antyutleniaczy
może powodować znaczną poprawę stanu zdrowia jak i wydłużenie długości życia.
Pyt.		

Czy można przedawkować “antyutleniacze” ?

Odp.	Taki i nie….to zależy. Aby antyutleniacze właściwie chroniły nasz organizm przed
niekorzystnym wpływem otoczenia, a w szczególności przed wolnymi rodnikami – muszą
być przyjmowane w kombinacjach – a w tym przypadku nie znamy informacji o tym,
aby było to szkodliwe. Z drugiej strony, jeden, wyizolowany antyutleniacz, przyjmowany
pojedynczo, w za dużych dawkach, może przekształcić się w pro-utleniacz i zachowywać
się bardzo podobnie do wolnych rodników Ostatnio przeprowadzono badania nasz
witaminą E, gdzie stwierdzono ze zbyt duża ilość alfa-tokoferolu (jedna z odmian wit.E)
może zwiększać ryzyko wystąpienia wielu chorób układu krążenia.
Pyt.		

Kiedy najlepiej przyjmować Nutria?

Odp.

Kapsułki Nutria powinny być zawsze przyjmowane razem z posiłkiem, ze względu na fakt
iż likopen jak i sulforan są lepiej wchłaniane przez organizm kiedy w ich otoczeniu pojawia
się odrobina tłuszczu (Np. z posiłku).

Pyt.		

Czy ciągle powinienem jeść świeże owoce i warzywa?

Odp.	Oczywiście!!!, Nutria to nie produkt, który ma zastąpić świeże owoce i warzywa, tylko
być suplementem dla normalnej, zdrowej diety. Ogólnie wiadomo, że większość
społeczeństwa nie spożywa codziennie zalecanej ilości warzyw i owoców. Dodatkowo,
że względu na nowoczesne metody upraw, odżywcze wartości warzyw i owoców zostały
zmniejszone w wyniku wyjałowienia gleb, pestycydów oraz zrywania i pakowania
niedojrzałych owoców. Należy oczywiście spożywać świeże warzywa i owoce, gdyż po za
odżywczymi wartościami, dostarczają również dietetyczny błonnik oraz wodę – 2 istotne
elementy diety wpływające na nasze zdrowie.

Pyt.		

Czy można przyjmować Intra i Nutria razem?

Odp. 	Oczywiście! Szczególnie zalecamy, aby przyjmować oba te produkty razem.
Dzięki temu w naszym organizmie zachodzi wiele reakcji synergistycznych,
między innymi zwiększenie wartości ORAC (miary możliwości antyutleniających),
zwiększenie efektywności oraz pozytywnego wpływu na nasze zdrowie. Intra +
Nutria = Lepsze Razem!
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