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OVOBIOVITA Initium - WZBOGACONE OVOFOSFOLIPIDY
 

cena: 198,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać 250ml

Producent Technox sp. z o.o.

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

OVOBIOVITA Initium jest pierwszym i jedynym na świecie preparatem zawierającym WZBOGACONE OVOFOSFOLIPIDY, które po raz
pierwszy zostały pozyskane w toku wieloletniego projektu badawczego o nazwie „OVOCURA” prowadzonego przez polskich naukowców
z Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Projet został zainicjowany i był
prowadzony pod przewodnictwem prof.dr.hab. Tadeusza Trziszki. W projekcie brało udział 233 naukowców co zaowocowało
przyznaniem aż 17 patentów.

Ovobiovita Initium to suplement diety nowej generacji powstały w wyniku innowacyjnej i opatentowanej technologii pozyskania
bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego, zwłaszcza z żółtka jaj, bogatego w fosfolipidy pochodzenia zwierzęcego tzw:
„Wzbogacone Ovofosfolipidy".

Wzbogacone ovofosfolipidy są jedną z najważniejszych substancji życia, zwłaszcza dla prawidłowego funkcjonowania mózgu, serca,
wątroby i nerek.

Składniki:

  fosfolipidy (5100 mg)
  syrop fruktozowy i sorbitolowy (4455 mg)
  miód gryczany z pyłkiem pszczelim (3000 mg)
  sok z czarnych jagód (2400 mg)
  sok z owoców aronii (2400 mg)
  sok z owoców żurawiny (2400 mg)
  olej lniany nieoczyszczony (1800 mg)
  olej rokitnikowy (1800 mg)
  sok z owoców czarnego bzu (1800 mg)
  ekstrakt z zielonej herbaty (1500 mg)
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  ekstrakt z Withania somnifera (900 mg)
  ekstrakt z mięty (600mg)
  olej z wątroby (600mg)
  wyciąg z kłącza ostryżu barwierskiego (300 mg)
  eleutherococcus (150mg)
  sok z owoców cytryńca chińskiego (150 mg)
  wyciąg płynny z Rhodiola rosea (150 mg)
  Żeń-Szeń (150 mg)
  benzoesan sodu E211 (75 mg)
  galusan propylu E310 (75 mg)
  sorbinian potasu E202 (75 mg)
  bioflawonoidy (30 mg)
  koenzym Q10 (30 mg)
  luteina (30 mg)
  witamina E (alfa-tokoferol) w 30ml = 30mg = 100% RDA

Ze względu na zawartość pyłku pszczelego preparat posiada charakterystyczną, grudkowato-ziarnistą konsystencję. Kulki należy
rozgryźć w celu lepszego wchłaniania do organizmu. Nie zawiera syntetycznych barwników i aromatów

SPOSÓB UŻYCIA: 

od 15 ml do 30 ml preparatu 1 raz dziennie, najlepiej rano. Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej.

PRZECHOWYWANIE: 

Po otwarciu przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, najlepiej w lodówce. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem. Po otwarciu butelki preparat należy spożyć w ciągu 3 tygodni.

Preparat OVOBIOVITA Initium otrzymał wiele nagród i wyróżnień w tym prestiżowy ZŁOTY OTIS - Nagroda Zaufania 2014. 
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