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BIOLIT PANTOBIOL 1 Na regenerację organizmu 200 ml
 

Cena: 138,00 PLN

Opis słownikowy

Producent BIOLIT SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościBIOLIT PANTOBIOL 1 Na regenerację organizmu 200 mlPantobiol 1 zawiera wyciągi z borówki brusznicy, żurawiny
wielkoowocowej, pięciornika kurzego ziela, różeńca górskiego, eleuterokoka kolczastego, jeżówki purpurowej, aralii wysokiej, szczodraka
krokoszowatego, bodziszka cuchnącego i sproszkowane poroże jelenia szlachetnego (Cervus elaphus).Pięciornik przyczynia się do
komfortu układu jelitowego; pomaga utrzymać zdrową skórę.Różeniec przyczynia się do prawidłowego krążenia naczyniowego, które
jest powiązane z wydolnością umysłową, szybkością reagowania, przyczynia się do optymalnej aktywności umysłowej i poznawczej.
Poprawia wydolność w sportowych dyscyplinach wytrzymałościowych. Chroni podczas fizycznego stresu; wspomagaw adaptacji do
stresu psychicznego. Pomaga pobudzać system nerwowy; ma korzystny wpływ w zmęczeniu i bólu głowy powodowanym przez stres;
korzystny w zaburzeniach snu, osłabieniu łaknienia; obniżeniu wydajności w pracy; pomaga pobudzać percepcję; poprawia stan umysłu;
wspierać siłę. Korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, ponieważ pomaga chronić przed stresemi nadciśnieniem. Przyczynia
się do prawidłowej pracy układu jelitowego.Szczodrak stanowi czynnik regenerujący dla utrzymania funkcji ustroju – wzmocnia
odporność, utrzymuje prawidłowy stan układu sercowo-naczyniowego; wzmocnia; pobudza wydolność pracy umysłowej; utrzymuje
zdolności adaptacyjne organizmu w sytuacjach stresowych i skrajnych.Jeżówka łagodzi gardło, krtań i struny głosowe, wspiera komfort
układu oddechowego. Przyczynia się do utrzymania zdrowia dróg moczowych mniejszych i właściwej pracy układu
odpornościowego.Zalecane spożycie: jedną miarkę granulatu (5 ml) rozpuścić w połowie szklanki wody i wypić 2-3 minuty po
przyrządzeniu. Stosować dwa razy dziennie w porze rannej i południowej.WażneProdukt przeznaczony dla dorosłych. Spożywanie
produktu jest niewskazane w okresie ciąży i karmienia. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz nie
zastąpi zdrowego trybu życia. Osoby ze stwierdzoną nietolerancją składników, nie powinny spożywać produktu.SkładnikiZawartość
składników wykazujących efekt fizjologiczny w dziennej porcji produktu (2 miarki):ekstrakt jagód borówki – 250 mgekstrakt owoców
żurawiny wielkoowocowej – 250 mgekstrakt korzenia jeżówki purpurowej – 80 mgekstrakt korzenia różeńca górskiego – 50 mgekstrakt
korzenia eleuterokoka kolczastego – 50 mgsproszkowane poroże jelenia szlachetnego – 30 mgekstrakt kłącza pięciornika kurzego ziela
– 20 mgekstrakt korzenia aralii wysokiej – 20 mgekstrakt korzenia szczodraka – 20 mgekstrakt ziela bodziszka cuchnącego – 20
mgProducentBiolit Europe Sp. z o.o.ul. Jodłowa 841-506 Chorzów
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