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BLOCKVIR ODPORNOŚĆ zmniejsza ryzyko wirusowe
wspomaga odporność 60 kapsułek
 

Cena: 47,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Polskie Centrum Farmaceutyczne

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościBLOCKVIR ODPORNOŚĆ zmniejsza ryzyko wirusowe wspomaga odporność 60kapsułekOsłabiona odporność jest
powszechnym problemem. Życie w ciągłym pośpiechu, brak ruchu, krótki sen i nieregularne jedzenie sprzyjają łapaniu infekcji. Osłabiona
odporność jest przyczyną wielu chorób, dlatego bardzo ważne dla organizmu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Dobrym
wyborem są wówczas preparaty ziołowe, które sprawdzą się u osób, którym zależy na naturalnym wsparciu pracy układu
odpornościowego. Stosowanie ziół przynosi efekty zarówno w profilaktyce , aby wzmocnić odporność, jak również już w trakcie infekcji
– wykorzystuje się tu przeciwwirusowe i przeciwzapalne właściwości ziół. Zioła posiadają naturalne właściwości lecznicze, a w wielu
przypadkach mogą zastąpić lub uzupełnić konwencjonalne leczenie.Składniki roślinne zawarte w produkcie BlockVIR, odżywiają i
wspomagają prawidłowe działanie naturalnej odporności. Pomagają ochraniać organizm przed wirusami, bakteriami chorobotwórczymi
i innymi patogenami.Zalecane spożycieStosujemy 30 dni 1 x dziennie po 1 kapsułce popijając wodą. Suplementację powtórzyć po 30
dniach. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Skonsultować dawkowanie suplementu z lekarzem aby uniknąć interakcji.Suplement
diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia
jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.WażnePrzeciwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.SkładnikiEkstrakt z tarczycy bajkalskiej (Scutellaria
baicalensis) DER 5:1; Ekstrakt z Vilcacory (Uncaria tomentosa) DER 5:1; Ekstrakt z kordycepsu chińskiego (Ophiocordyceps sinensis) DER 5:1;
Ekstrakt z jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea Moench) DER 5:1; Ekstarkt z oregano (Origanum vulgare L) DER 5:1; ekstrakt z rdestowca
japońskiego (Reynoutria japonica Houtt) DER 5:1; Ekstrakt z czosnku (Allium sativum) SER 5:1; Ekstrakt z szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L)
DER 5:1; Ekstrakt z traganka błoniastego (Astragalus membranaceus) DER 5:1; Cynk.,celuloza mikrokrystaliczna .Zawartość w 1
kapsułce:Ekstrakt z Tarczycy bajkalskiej DER 5:1 - 100 mgEkstrakt z Vilcacory DER 5:1 - 90 mgEkstrakt z Kordycepsu chińskiego DER 5:1
- 70 mgEkstrakt z Jeżówki purpurowej DER 5:1 - 55 mgEkstrakt z Oregano DER 5:1 - 45 mgEkstrakt z Rdestowca japońskiego DER 5:1 -
35 mgEkstrakt z Czosnku DER 5:1 - 30 mgEkstrakt z Szałwii lekarskiej DER 5:1 - 30 mgEkstrakt z Traganka błoniastego DER 5:1 - 25
mgCynk - 15 mgKapsułka pochodzenia roślinnego. Kapsułka celulozowa. Substancja wypełniająca: Celuloza
mikrokrystalicznaProducentPolskie Centrum Farmaceutyczne
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