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Bi.Bran 1000, 30 saszetek
 

cena: 429,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent daiwa pharmaceutical co.ltd.tokyo.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Bi.Bran to suplement diety pomagający wzmocnić słaby układ odpornościowy.
Jest to unikalny dodatek żywieniowy ekstrahowany z otrębów ryżowych i modyfikowany enzymatycznie przez grzyby Shiitake w celu
zapewnienia optymalnej przyswajalności.

Dodatkowe korzyści:

ZAPEWNIAMY SZYBKĄ ORAZ BEZPIECZNĄ WYSYŁKĘ PREPARATU. 

DARMOWA DOSTAWA. GWARANCJA ORYGINALNOŚCI.

ODBIERZ RABAT NA PRODUKT! WPISZ: RABAT8 W TRAKCIE FINALIZOWANIA ZAMÓWIENIA ABY SKORZYSTAĆ Z RABATU 8% NA
ZAMÓWIENIE.

Preparat dostępny pod nową nazwą Bi.Bran. Zawartość preparatu, skład, jakość, gramatura i sposób konfekcjonowania nie uległy
żadnym zmianom. Modyfikacja sprowadza się wyłącznie do zmiany nazwy na opakowaniach.

Bi.Bran (dawniej Biobran) jest suplementem żywieniowym na bazie otrębów ryżowych z dodatkiem enzymu grzyba shiitake (Lentinus
edodes), które zapewniają optymalne wchłanianie. Produkt jest bogaty w polisacharydy, proteoglikany np arabinoxylan i inne
hemicelulozy. To naturalne połączenie składników wzmacnia system odpornościowy i ogólny stan zdrowia. Bi.Bran jest doskonały dla
wegetarian i nie zawiera modyfikowanych genetycznie składników.

Bi.Bran MGN-3 jest nietoksycznym suplementem żywieniowym (węglowodanową substancją odżywczą). Od ponad 10 lat jest on
sprzedawany na rynku amerykańskim i japońskim, gdzie cieszy się zadowoleniem klientów.

Specyfikacja:

Preparat w formie proszku
Każda saszetka zawiera 1000 mg arabinoxylanu

Bi.Bran to suplement diety pomagający wzmocnić słaby układ odpornościowy.
Jest to unikalny dodatek żywieniowy ekstrahowany z otrębów ryżowych i modyfikowany enzymatycznie przez grzyby Shiitake w celu
zapewnienia optymalnej przyswajalności.

Bi.Bran MGN-3 okazał się skuteczny w przypadku setek tysięcy osób, które pragnęły poprawić pracę swego systemu odpornościowego.
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U pacjentów u których zastosowano wysoka dawkę Bi.Bran-u pierwsze pozytywne wyniki pojawiły się już po dwóch tygodniach
stosowania.

ZALETY:

Jest łatwo przyswajalny w czasie fizjologicznego procesu absorpcji w jelitach.
Korzystnie wpływa na wzmocnienie organizmu w ciągu zaledwie kilku dni od spożywania.
Jego efektywność może trwać przez długi okres czasu.
Jest naturalny i niemodyfikowany genetycznie.
Badania kliniczne wykazały, że Bi.Bran jest nietoksyczny.
Bi.Bran jest suplementem diety na bazie błonnika wytwarzanego z otrębów ryżowych.
Bi.Bran jest odpowiedni dla wegetarian, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

Posiada korzystny wpływ zarówno na odpowiedź komórkową (NK, limfocyty T, makrofagi) jak również na odpowiedź immunologiczną
(limfocyty B, immunoglobiny)

SKŁADNIKI

Jedna saszetka Bi.Branu 1000 zawiera: MGN-3 Arabinoxylan (mieszanka patentowa) 1000,00 mg, substancja wpełniająca – celuloza
mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, dekstryna, stabilizator: fosforantriwapniowy.

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKA MGN-3:

Jest produktem w 100% naturalnym, nietoksycznym, wchłanianym bezpośrednio w jelicie cienkim (bez trawienia), nie ma działań
ubocznych.

Jego skuteczność została udowodniona w wielu badaniach laboratoryjnych i klinicznych.

STOSOWANIE:

Zalecane spożycie dla osób dorosłych: należy spożywać po jedzeniu, 3-razy dziennie jedną saszetkę Bi.Bran 1000, rozpuszczoną w
niewielkiej ilości wody. Stosować przez 2 miesiące. Później zmniejszyć porcję do jednej saszetki dziennie.

Produkt nadaje się także dla dzieci i niemowląt (dawka odpowiednia do masy ciała).

W wybranych przypadkach Bi.Bran był podawany w większych porcjach nie powodując żadnych komplikacji zdrowotnych.

Preparat został przebadany naukowo i klinicznie w Japonii, USA, i Europie.

długa data przydatności preparatu

BioMed24.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

BioMed24.pl - Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku. Zaufaj sprawdzonej marce.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

