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Biovital Trawienie płyn 1000 ml
 

Cena: 55,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1000 ml

Postać płyn

Producent EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

Biovital Trawienie płyn 1000 ml D

Biovital TRAWIENIE to produkt przeznaczony dla osób dorosłych jako naturalne i regularne wsparcie dla układu pokarmowego.

 Zalecany szczególnie:

  po przejedzeniu, by wesprzeć trawienie,
  przy uczuciu pełności, gazach, odbijaniu,
  w celu wsparcia regeneracji wątroby,
  dla wsparcia procesu oczyszczenia organizmu z toksyn,
  w celu zadbania o odpowiednią florę jelitową.

Biovital TRAWIENIE opracowany został w oparciu o bioaktywne ekstrakty roślinne, które mają potwierdzone działanie wspierające
zdrowie układu trawiennego i moczowego w tym szczególnie wątroby, żołądka, nerek i jelit*.

Stosowanie

Zalecana dzienna porcja produktu:
30ml co odpowiada 2 łyżkom stołowym.

Opakowanie produktu wystarcza na miesięczną kurację suplementem.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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W celu uzyskania korzystnego działania na zdrowie, suplement diety Biovital TRAWIENIE należy przyjmować codziennie, zgodnie z
zaleceniami.

SKŁADNIKI  PORCJA DZIENNA (30ml) %RWS*

Wyciąg z liści karczocha 100 mg **

Wyciąg z owoców kopru włoskiego 60 mg **

Wyciąg z liści mięty pieprzowej 50 mg **

Wyciąg z kłącza imbiru 30 mg **

Wyciąg z korzenia mniszka 30 mg **

Wyciąg z korzenia cykorii 25 mg **

Witamina B12 2,5 µg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Jod 150 µg 100%

Informacja dla diabetyków: Zalecana dzienna porcja produktu (30ml czyli 2 łyżki stołowe) zawiera 1g naturalnego cukru pochodzącego z
soku z winogron.
*%RWS – Referencyjna wartość spożycia
** wartość nieokreślona
***wyciąg z liści karczocha, wyciąg z cykorii, owoce kopru włoskiego, wyciąg z
    korzenia imbiru

Karczoch

Przyczynia się do wydzielania soków trawiennych (wspiera wytwarzanie żółci i soków trawiennych) oraz pomaga w utrzymaniu zdrowej
wątroby poprzez ochronę jej komórek.

Koper włoski

  Pomaga przy wzdęciach i skurczach brzucha
  W badaniach klinicznych wykazano wpływ ochronny na błonę śluzową żołądka oraz hamowanie stanu zapalnego towarzyszącemu
chorobom wątroby

Mięta

  Pomaga w niestrawności, wzdęciach i skurczach brzucha
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  Ma pozytywny wpływ na zdrowie jelit
  Przyczynia się do normalnego funkcjonowania przewodu pokarmowego

Imbir

Przypisuje się mu następujące właściwości:

  Działanie przeciwzapalne i żółciopędne
  Pobudzające motorykę przewodu pokarmowego

Mniszek lekarski

Przyczynia się do dobrego funkcjonowania przewodu pokarmowego dzięki swojemu działaniu prebiotycznemu (wpływa korzystnie na
florę bakteryjną jelit).

Cykoria

Przyczynia się do prawidłowego wydalania moczu, wspomaga detoksykacje organizmu, wspiera funkcje wydalnicze nerek.

Witamina B6

Przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej

Witamina B12 i Jod

Przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

NA BAZIE SOKU Z WINOGRON
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