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Ovobiovita AdVitam 250 ml
 

cena: 149,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać płyn 250 ml

Producent Technox sp. o.o.

Wysyłka 24 godziny

Zastosowanie pobudzenie układu odpornościowego

Opis produktu
 

Ovobiovita AdVitam to nowoczesny suplementem diety, którego celem jest kompleksowe pobudzenie układu odpornościowego.
Preparat jest unikatową recepturę opracowaną przez polskich naukowców prof. dra hab. Tadeusza Trziszkę oraz dra Henryka
Różańskiego. Ovobiovita AdVitam posiada w swoim składzie doskonale dopasowane i przyswajalne kompozycje mikro i
makroelementów. Produkt wzbogacony został oo ovofosfolipidy, które pozyskiwane są innowacyjną technologią izolacji ze
wzbogaconych w kwasy z rodziny omega – 3 jaj kurzych.

Suplement diety Ovobiovita AdVitam zawiera naturalne cytoprotektory, czyli substancje chroniące komórki organizmu przed stresem
oksydacyjnym oraz szkodliwymi rodnikami. Zawiera makro- i mikroelementy takie jak magnez, cynk, mangan, molibden, jod i selen oraz
witaminy (C, E).

Bogactwo ovofosfolipidów, które są składnikiem wszystkich błon komórkowych, zapewnia integralność strukturalno-funkcjonalną
tkanek, organów, układów narządów, a w rezultacie całego organizmu. Dzięki doskonałej synergii ovofosfolipdów z roślinami bogatymi w
flawonoidy oraz witaminami Ovobiovita AdVitam znacząco przyczynia się do pobudzenia układu odpornościowego. Ponadto poprzez
hamowanie procesów zapalnych i obniżanie poziomu wolnych rodników, hamuje procesy mogące uszkadzać DNA oraz pobudza
działania naprawcze organizmu na poziomie komórkowym.

Zawarty w preparacie mangan przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w utrzymaniu
zdrowych kości i prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych. Ovobiovita AdVitam dzięki zawartości olejku z liści mięty pieprzowej, bylicy
estragonu, wyciągu z nasion kawy zielonej, dużej zawartości selenu, cynku i witaminy E chroni nasz organizm przed negatywnymi
skutkami stresu, wspiera prawidłowe funkcjonowanie tarczycy oraz układu nerwowego.

Ovobiovita AdVitam wyróżnia się wśród suplementów diety składnikami najwyższej jakości, których połączenie i zoptymalizowana
przyswajalność nie występowały jeszcze na rynku.
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5 ml 1-2 razy dziennie. Wstrząsnąć przed odmierzeniem porcji. Spożywać po lekkim posiłku lub na czczo. Nie przekraczać porcji
zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Rekomendowane są dwa dawkowania:
5 ml: przy stosowaniu profilaktycznym. Dla przyspieszenia efektów działania profilaktycznego, można zastosować dwutygodniową
dawkę w ilości 10 ml dla uzyskania efektu zwiększonego nasycenia organizmu bioskładnikami zawartymi w preparacie.
10 ml: przy wspomaganiu kuracji leczniczych lub w warunkach zwiększonego obciążenia organizmu, a także w jego wyczerpaniu lub
nadmiernym osłabieniu (np. po chorobie lub ciężkiej terapii).

SKŁADNIKI:

melasa trzcinowa, fospfolipidy z żóltka jaj (ovofosfolipidy), kwas L-askorbinowy (witamina C), macerat z liści rozmarynu lekarskiego 1:10,
macerat z kory berberysu zwyczajnego 1:10, macerat z ziel bylicy estragon 1:10, macerat z żywicy balsamowca mirra 1:10, macerat z
surowych (zielonych) nasion kawowca 1:0, oleożywica z kłącza ostryża długiego, kwas galusowy, olejek z igliwia cedru, olejek z liści
drzewa herbacianego, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), cytrynian cynku, olejek z liści mięty pieprzowej, olejek z liści eukaliptusa
gałkowego, olejek z owoców kardamonu, siarczan manganu, jodan potasu, selenian (VI) sodu, molibdemian (VI) amonu.
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