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Bitonic Orange Immune, 60 kapsułek roślinnych
 

cena: 89,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent Lifecare Essentials

Wysyłka do 24 godzin

Opis produktu
 

B!tonic - najwyższy standard jakości.

Preparaty marki B!tonic cechuje najwyższa, farmaceutyczna jakość produkcji, roślinne pochodzenie oraz czystość składników.
Produkty posiadają restrykcyjne certyfikaty jakości jakimi są: TUV, Ecocert, HACCP oraz Vegan. Formuły preparatów opracowywane są
przez ekspertów w dziedzinie żywienia oraz naukowców z Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Główne cechy produktu: 

Zawiera organiczne źródła minerałów w optymalnych stężeniach;
Nie wchodzi w interakcje z innymi lekami ani żadnymi określonymi reżimami żywieniowymi;
Składniki, w tym kapsułka, pochodzą wyłącznie ze źródeł roślinnych;
Formuła opracowana przez specjalistów Uniwersytetu Wiedeńskiego;
Nie zawiera barwników, aromatów, organizmów modyfikowanych genetycznie;
Produkt wyprodukowany w Niemczech zgodnie z międzynarodowymi certyfikatami jakości: TUV, Ecocert, HACCP, Vegan.

Korzyści: 

Poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego;
Zwiększa odporność na wirusy i bakterie;
Posiada właściwości antyoksydacyjne w redukcji wolnych rodników;
Przywraca równowagę mikroflory jelitowej;
Posiada korzystny wpływ na działanie przeciwzapalne
Poprawia dysfunkcje żołądka;
Korzystnie wpływa na zapobieganie przeziębieniom i grypie;
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Zmniejsza częstotliwość erupcji opryszczkowych.

Składniki: 

Ilość/dawka dzienna (3 kapsułki)

Cynk organiczny 9,9 mg

Ekstrakt z imbiru 300 mg

Inulina 400 mg

Witamina C z ekstraktu z wiśni Acerola C 96 mg

Sposób użycia: 

Do 3 kapsułek dziennie z posiłkiem.

Dzieci powyżej 6 lat - 1 kapsułka dziennie.

Dla kogo przeznaczony jest B!tonic Orange Immune:

Osoby, które chcą zwiększyć odporność swojego organizmu
Osoby z dysfunkcjami flory jelitowej;
Osoby, które wykonują zabiegi i profilaktykę przeciw sezonowym przeziębieniom;
Pacjenci z częstymi nawrotami wirusa opryszczki;
Pacjenci w okresie rekonwalescencji po antybiotykoterapii.

Kombinacja składników w produkcie B!tonic Orange Immune została zaprojektowana tak, aby stymulować funkcjonowanie układu
odpornościowego w sposób zdrowy i odpowiedni dla naszego organizmu. Wszystkie substancje pochodzą z czysto roślinnych źródeł
pozyskiwanych z wielką precyzją, zachowując nienaruszone olejki eteryczne, witaminy i minerały w formie najbardziej odpowiedniej
do ich wchłaniania w organizmie.

Nota prawna: 

Produkt ten jest suplementem diety i jest zarejestrowany na terenie UE zgodnie z obowiązującymi przepisami. Suplementy diety nie powinny
zastępować zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia 

Promocja -50% oraz Darmowa Dostawa

Wybierz dowolny produkt marki B!tonic, dodaj dowolny produkt z oferty za minimum 25 PLN i ciesz się rabatem 50% oraz Darmową
Dostawą!

Kod: Rabat50

Promocja ważna do wyczerpania zapasów. Zniżka 50% obowiązuje na wszystkie produkty marki B!tonic. Zapraszamy

O producencie Lifecare Essentials GmbH: 

Założona w 2014 roku firma Lifecare Essentials GmbH jest międzynarodową firmą z siedzibą w Wiedniu. Firma specjalizuje się przede
wszystkim w rozwoju i sprzedaży wysokiej jakości suplementów diety pod marką B!TONIC®.
Produkcja odbywa się w Niemczech, w najnowocześniejszym zakładzie produkcyjnym z zachowaniem najwyższych standardów
jakości farmaceutycznej.

Wszystkie preparaty suplementów są opracowywane w ścisłej współpracy z cenionymi ekspertami w dziedzinie żywienia i
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naukowcami z Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Każda formuła jest ukierunkowana na konkretne potrzeby konsumentów, gwarantuje wysoką skuteczność oraz spełnia wysokie
standardy farmaceutyczne.

Producent

Lifecare Essentials GmbH
Helferstorferstraße 6/10
A-1010 Wiedeń
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