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VITALBON 60 kapsułek
 

Cena: 39,40 PLN

Opis słownikowy

Producent BONIMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościVitalbonSuplement dietyHamuje starzenie się organizmuZe względu na zawartość ekstraktów z owoców aronii, żurawiny,
borówki, winogron i witaminy C preparat ułatwia obronę organizmu przed wolnymi rodnikami, zwłaszcza w obrębie skóry, zmniejszając
m.in. skutki nadmiernego opalania się. Ekstrakt z liści zielonej herbaty wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej. Vitalbon wspomaga
prawidłowe trawienie i funkcjonowanie przewodu pokarmowego, w tym jego odtruwającą funkcję ze względu na zawartość kłącza
imbiru i kory cynamonowca. Obecność ziela skrzypu stymuluje moczopędną i odtruwającą funkcję nerek oraz poprawia kondycję
włosów, skóry i paznokci. Obecność korzenia tarczycy bajkalskiej wspomaga odnowę komórkową, zwłaszcza w obrębie skóry oraz
redukuje przebarwienia wynikłe z nadmiernego opalania się (chroni przed promieniowaniem UV).Zalecane spożycieZalecana do
spożycia dzienna porcja produktu (2 kapsułki) zawiera:ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej 300 mg, kora cynamonowca 120 mg,
ekstrakt z owoców Żurawiny 100 mg, ekstrakt z Zielonej herbaty 100 mg, ekstrakt ze skrzypu polnego 90 mg , witamina C 80 mg*,
ekstrakt z owoców Aronii 40 mg, ekstrakt z kłącza imbiru 24 mg, ekstrakt z owoców Borówki czarnej 20 mg, ekstrakt z owoców
winogron 6 mg.* )100% RWS (Referencyjnej wartości spożycia)Zalecane spożycie:Spożywać 2 razy dziennie po 1 kapsułce. Suplement
diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia.WażnePrzechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. poniżej 25 0C, w miejscu suchym i niedostępnym dla
małych dzieci. Chronić przed promieniami słonecznymi.Uwaga: Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu, a także w
okresie ciąży i laktacji. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci.Zdrowy styl życia, w tym zrównoważony sposób żywienia stanowią
podstawę w zachowaniu dobrego stanu zdrowia.Składnikiekstrakt z tarczycy bajkalskiej, żelatyna, kora cynamonowca, ekstrakt z
owoców żurawiny, ekstrakt z liści zielonej herbaty, ekstrakt ze skrzypu polnego, kwas L-askorbinowy, substancja wypełniająca
(maltodektryna), ekstrakt z owoców aronii, ekstrakt z kłącza imbiru, ekstrakt z owoców borówki czernicy, ekstrakt z owoców winogron,
substancje przeciwzbrylające (stearynian magnezu, dwutlenek krzemu).ProducentLaboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED, ul.
Stawowa 23, 34-300 Żywiec
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