
 
FutureMed

Ul. Ostrowiecka 7A, Sienno
+48 22 228 20 13

 
 

DR HOLISTIC ORGANIC BEE VITAL 60 KAPSUŁEK
 

cena: 68,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent Dr Holistic

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Organiczne Liofilizowane Mleczko Pszczele (Royal Jelly) + Organiczny Pyłek Pszczeli (Bee Pollen).

Składniki Bee Vital w naturalny sposób uzupełniają braki w codziennej diecie, wpływając korzystnie na sprawność fizyczną i psychiczną
organizmu.

Produkty pszczele, takie jak, pyłek pszczeli, mleczko pszczele, propolis, od wielu lat stosowane są w celach profilaktycznych.

Bee Vital jest biodostępnym koncentratem białek, enzymów, witamin oraz biopierwiastków.

Ta skarbnica zdrowia skupia:

• 29 aminokwasów, w tym wszystkie egzogenne, a 10 z nich występujących w stanie wolnym, czyli najlepiej przyswajalnym przez
organizm.
• enzymy takie jak trypsyna ,celulaza, lipaza, fosfolipaza, diastaza, pepsyna, laktaza oraz proteinazy, fosfataza kwaśna, oksydaza
glukozowa, amylaza, katalaza, cholinesteraza, inwertaza i inne.
• 22 biopierwiastki, w największej ilości potas. Z innych makroelementów i mikroelementów fosfor, sód, wapń, siarka, cynk, żelazo, miedź,
mangan, kobalt, krzem, molibden oraz pierwiastki śladowe.
• acetylocholinę, która jest neuroprzekaźnikiem i odgrywa ważną rolę w zachowaniu dobrej pamięci.
• witaminy: kwas pantotenowy, nikotynowy i foliowy, wit.H,B1,B2,B6, β-karoten oraz inne karotenoidy, kalcyferol (wit. D) i tokoferol (wit. E).
• związki polifenolowe, głównie flawonoidy i kwasy fenolowe, w tym kemferol, kwercetyna, pochodne flawonów, izoramnetyna, katechiny
i leukoantocyjanidyny.
• kwasy tłuszczowe, zarówno nasycone, jak i nienasycone. Wśród nasyconych kwasów tłuszczowych w największych ilościach
występują kwasy: kaprynowy, palmitynowy, laurynowy oraz arachidowy, a wśród niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
(NNKT) kwasy: γ-linolenowy, linolowy oraz arachidonowy.
• 100 % aktywnych naturalnych składników
100 % zawartość składników organicznych
Kapsułka pochodzenia roślinnego.
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Nie zawiera:

sztucznych dodatków, barwników, substancji smakowych, konserwantów i składników modyfikowanych genetycznie, pestycydów,
antybiotyków, metali ciężkich.
Preparat posiada Certyfikat AGRICULTURE BIOLOGIQUES i Unijne Logo Rolnictwa Ekologicznego.

Jedna kapsułka zawiera:

Liofilizowane mleczko pszczele - 200 mg

Pyłek pszczeli - 100 mg

Kapsułka pochodzenia roślinnego: hydroksypropylometyloceluloza

Sposób użycia:

1 kapsułka dziennie.
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