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DUOLIFE MEDICAL FORMULA BORELISSPRO, 60 KAPSUŁEK
 

cena: 109,78 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent duolife

Wysyłka 1-3 dni

Opis produktu
 

Suplement diety BorelissPro to doskonałe źródło związków fenolowych, kwasu chlorogenowego, irydoidów oraz alkaloidów.
skutecznością.

Wszystkie składniki zawarte w BorrelissPro stymulują immunologię organizmu i łagodzą skutki ukąszeń kleszczy.

Składniki:
Inulina z korzenia cykorii podróżnika (FOS), ekstrakt z liści czystka (Cistus creticus) 10:1, zastrzeżona formuła BorelissPro®
antyoksydantów pozyskanych z mieszanki suchych ekstraktów owoców, warzyw i ziół w zmiennych proporcjach (z pestek i skórek
owoców winogron (Vitis vinifera), z owoców borówki czarnej (Vaccinium myrtillus), z kwiatów brokułów (Brassica oleracea var cymosa),
z liści kapusty warzywnej (Brassica oleracea var viridis), z liści herbaty chińskiej (Camellia sinensis), z liści cebuli zwyczajnej (Alium
cepa), z łodygi czosnku zwyczajnego (Alium sativum), z owoców grejpfruta (Citrus paradisi), z łodygi szparagu lekarskiego (Asparagus
officinalis), z owoców słodkiej pomarańczy (Citrus sinensis), z owoców ananasa jadalnego (Ananas comosus), z owoców czereśni
ptasiej (Prunus avium), z owoców moreli zwyczajnej (Prunus armeniaca), z owoców jabłoni domowej (Malus domestica), z owoców
papaji-melonowca właściwego (Carica papaya), z owoców truskawki (Fragaria ananasa), z owoców czarnej porzeczki (Ribes nigrum), z
korzenia marchwi zwyczajnej (Daucus carota), z owoców ogórka siewnego (Cucumis sativus), z owoców oliwki europejskiej (Olea
europaea), z owoców pomidora zwyczajnego (Solanum lycopersicum)), ekstrakt z korzenia szczeci pospolitej (Dipsacus fullonum) 10:1,
ekstrakt z łodygi czosnku (Allium sativum) 10:1, ekstrakt z ziela oregano (Origanum vulgare) 10:1, ekstrakt z korzenia rdestu japońskiego
(Polygonum cuspidatum) 10:1. Składnik otoczki: organiczna pochodna celulozy (HPMC), guma gellan, kompleksy miedziowe chlorofili i
chlorofilin (barwnik). Substancja przeciwzbrylająca: krzemionka.

Sposób użycia:

1-2 kapsułki dziennie.

Oświadczenie:
Producent nie gwarantuje, że dla każdej osoby przyjmującej preparat będzie wykazywał on skuteczność działania przedstawioną w
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powyższym opisie.

Podmiot odpowiedzialny:

Duolife S.A.
ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice
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