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BORELIX FORTE Ochrona układu immunologicznego 60
tabletek PRODUKT BONIFRATERSKI
 

Cena: 24,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl. (6 blist. po 10 tabl.)

Postać tabl.powl.

Producent PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITAL.
ŚW. JANA BOŻEGO PW. ZW. NMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBORELIX FORTE 60 tabletek PRODUKT BONIFRATERSKIBorelix Forte suplement diety to preparat stworzony zgodnie z
zakonną recepturą, powstałą w oparciu o 400 lat doświadczenia Zakonu Bonifratrów. Składniki zawarte w preparacie stymulują układ
odpornościowy (vilcacora, pelargonia afrykańska, żeń-szeń syberyjski, andrographis). Andrographis oraz Żeń-szeń syberyjski biorą udział
w obronie organizmu przed czynnikami zewnętrznymi, w procesie detoksykacji organizmu oraz poprawia zdolności umysłowe i
poznawcze. Ashwagandha wykazuje aktywność adaptogenną dzięki czemu wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne oraz utrzymuje
w zdrowiu układ krążenia. Kolcorośl lekarska wspiera oczyszczanie krwi i działa przeciwzapalnie. Rdestowiec japoński, andrographis,
czystek i ashwagandha stanowi ochronę DNA, białek i lipidów przed uszkodzeniem oksydacyjnym.Witaminy z grupy B przyczyniają się
do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i przebiegu czynności psychicznych (psychologicznych).Zalecane spożycie1
tabletka 1 - 2 razy dziennie. Preparat popijać dużą ilością wody. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.WażneNie stosować w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.SkładnikiSubstancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), ekstrakt z
kłącza rdestowca japońskiego (Polygonum cuspidatum), ekstrakt z korzenia kolcorośli lekarskiej (Smilax officinalis Kunth), ekstrakt z
korzenia szczeci pospolitej (Dipsacus fullonum Linn.), ekstrakt z ziela czystka (Cistus incanus L.), ekstrakt z korzenia ashwagandhy
(Withania somnifera (L.) Dunal), skrobia, ekstrakt z liści andrographis (Andrographis paniculata (Burm. F.) Nees), ekstrakt z korzenia
pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides L.), ekstrakt z korzenia żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus), substancja
wypełniająca (hydroksypropylometyloceluloza), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), stabilizator
(poliwinylopirolidon), ekstrakt z kory vilcacory (Uncaria tomentosa L.), cyjanokobalamina, amid kwasu nikotynowego, substancja
przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy.
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