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Bioviton płyn doust. 1000 ml
 

cena: 35,22 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała serce, układ krwionośny, układ nerwowy,
układ odpornościowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 1 l

Postać płyn

Producent RADA SP. Z O.O. SP.J.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin,
zmęczenie, znużenie

Opis produktu
 

Opis:
BIOVITON to produkt przeznaczony dla osób dorosłych, zwłaszcza odczuwających przemęczenie i przepracowanie, pragnących
utrzymać dobrą kondycję i witalność niezależnie od wieku.

Składniki: 
woda, fruktoza, ekstrakt suchy z korzenia różeńca górskiego, ekstrakt suchy z owoców głogu, naturalne aromaty waniliowe, substancja
konserwująca – sorbinian potasu, barwnik – karmel amoniakalno-siarczynowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), stabilizator – guma
ksantanowa, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu),
glukonian żelaza (II), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy).

Działanie:
BIOVITON to preparat wzmacniający, którego starannie dobrane składniki pomagają w zwiększeniu sił witalnych organizmu, usprawniają
pracę serca, układu krążenia oraz układu nerwowego.
Witaminy z grupy B (B1, B3 i B6) pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz przyczyniają się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. Ryboflawina (witamina B2) pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia
Witamina C wspiera układ odpornościowy i nerwowy oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
Witamina E chroni komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez wolne rodniki
Żelazo odgrywa istotną rolę w produkcji hemoglobiny i czerwonych krwinek, pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych
oraz w zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia
Ekstrakt z głogu wspiera pracę serca i układu krążenia, korzystnie wpływa na przepływ tlenu w sercu i w naczyniach krwionośnych,
dodatkowo pomaga zmniejszyć niepokój i drażliwość
Ekstrakt z różeńca górskiego wspiera system nerwowy i zwiększa wytrzymałość na stres, wspomaga pamięć, odporność i sprawność.

Zalecane spożycie: 
Przed użyciem wstrząsnąć. 30 ml preparatu (2 łyżki stołowe) raz dziennie po posiłku. Najlepiej spożyć w ciągu 1 miesiąca od pierwszego
otwarcia. Występowanie osadu jest naturalna cechą produktu. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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