
MSM med C-vitamin och Piperin

MSM även kallad skönhetsmineralen är en organisksvavelförening som förekommer naturligt i 
kroppen. Svavelsammansättningen stödjer kroppens egna produktion av kollagen och elastin som gör 
huden fylligare samt stärker håret och naglarna men också för att upprätthålla ledfunktioner och 
rörlighet. Wissla of Sweden använder Opti MSM som är patenterad tillsammans med en unik sam-
mansättning av C-vitamin och piperin som ökar upptaget av MSM.

Wissla of Sweden erbjuder kosttillskott av premiumkvalitet som är 100% plastfia och !00% 
veganska. Ett miljövänligt allternativ som gynnar din hälsa och vår planet.

D3-VITAMIN

D-vitamin är en efterfrågad vitamin idag då den bidrar till immunsystemets funktion. D-vitamin bildas 
i huden när den exponeras för solens ljus. Under årets mörka månader har vi som bor på nordliga 
breddgrader inte möjlighet att få i oss så mycket D-vitamin via solen. Därför anser många forskare att 
det kan vara en bra idé att tillföra vitamin D under vinterhalvåret.

 

MAGNESIUM

Magnesium är ett av kroppens absolut viktigaste mineraler och behövs bland annat för matsmält-
ningen, energiproduktionen och produktionen av protein. Wisslas of Swedens Magnesium är natur-
ligt producerad, här följer även 72 andra mineraler med och  närvaron av dessa mineraler gör att 
kroppen lättare kan ta upp magnesium. Magnesium bidrar till: Att minska trötthet och utmattning, en 
normal energiomsättning, nervsystemets normala funktion och att bibehålla en normal benstomme.

GREEN OMEGA 3 

Detta är en unik produkt med en växtbaserad källa som erbjuder naturligt höga nivåer av både EPA 
och DHA. Fisk är en rik källa till omega-3 tack vare mikroalger som finns i fiskens livsmedelskedja. 
Genom att i stället välja en växtbaserad Omega 3 skyddar vi hav från överfiske. Wisslas Green Omega 
3 utvinns från en odling av mikroalgen Schizochytrium.
 
Ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA bidrar till:  Att bibehålla ett normalt blodtryck, hjärtats nor-
mala funktion, att bibehålla normal hjärnfunktion och att bibehålla normal synförmåga.

ZINK

Zink är mineralet som har del i många olika skeenden i kroppen. Det är också ett mineral som 
förbrukas under stress eller vid hård fysisk träning. Zink har en roll i celldelningsprocessen och bidrar 
bla till: att bibehålla normalt hår, normal hud och normala naglar, normal fertilitet och reproduktion, 
normal DNA-syntes, att bibehålla normala testosteronnivåer i blodet, att skydda cellerna mot oxidativ 
stress, att bibehålla normal synförmåga och normal omsättning av vitamin A.

B-12

Wissla of Swedens B-12 innehåller metylkobalamin detta är också den biologiska formel som finns i 
kroppen. Vitamin B-12 bidrar till: Immunsystemets normala funktion, att minska trötthet och 
utmattning, normal energiomsättning, nervsystemets normala funktion, normal 
homocysteinomsättning, normal psykologisk funktion, och normal bildning av röda blodkroppar. 
Extra viktigt med Vitaminen B12 för dig som äter mindre animaliska livsmedel som kött, fisk och 
mjölk men också för äldre personer då förmågan att ta upp B-12 från maten minskar med åren.


