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DuoLife BorelissPro kaps. 60 kaps.
 

Cena: 105,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent DUOLIFE S.A.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
DuoLife Medical Formula BorelissPro® na BORELIOZĘ I PASOŻYTY 60 kaps

DuoLife Medical Formula BorelissPro® na BORELIOZĘ I PASOŻYTY
Suplement diety, który wspomaga leczenie boreliozy oraz pasożytów. BorelissPro to jednak preparat który nie tyko łagodzi skutki
ukąszeń kleszczy, ale jego zadaniem jest również skuteczna stymulacja układu immunologicznego organizmu. Precyzyjnie dobrana
kompozycja składnikowa została dobrana pod kątem maksymalizacji skuteczności leczenia boreliozy. BorelissPro uważany jest przez
lekarzy za najlepszy dostępny tego typu preparat na rynku. Niespotykanym dotychczas rozwiązaniem jest opatentowana przez DuoLife
formuła antyoksydantów, która niezwykle skutecznie radzi sobie z ochroną komórek organizmu przed wolnymi rodnikami. Hamuje
proces starzenia się skóry. Dzięki idealnie dobranemu połączeniu poszczególnych składników wzmacnia siłę działania produktu.
Wszystkie produkty firmy Duolife są wolne od GMO czyli upraw modyfikowanych genetycznie.

Skład produktu:

Ekstrakt z czosnku
Wpływa w sposób pozytywny na nasz układ immunologiczny. Bardzo korzystnie wpływa na poziom cholesterolu jak i pracy serca.
Ekstrakt z korzenia szczeci pospolitej
Wzmacnia nasz układ odpornościowy oraz poprzez zawartość cennerirydoidy wpływa pozytywnie na kondycje stawów i kości.
Oczyszcza organizm.
Ekstrakt z rdestu japońskiego
Minimalizuje konsekwencje kontaktu z kleszczem, dodatkowo wspomaga układ immunologiczny i detoksykację organizmu.
Ekstrakt z oregano
Zapewnia ochronę komórek przed tzw wolnymi rodnikami oraz wykazuje mocne właściwości immunostymulacyjne
BorelissPro
Tajemnicza mieszanka, która wspomaga funkcjonowanie układu immunologicznego i oczyszczanie organizmu

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekalawenda.pl


 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 Ekstrakt z ziela czystka
Opóźnia procesy starzenia organizmu i wspomaga utrzymywanie skóry w dobrym stanie. Wykazują pozytywny wpływ na florę
bakteryjną oraz właściwości antyoksydacyjne.

Proporcje składu:

ekstrakt z ziela czystka 10:1 (Cistus Incanus L.),
BorelissPro® (zastrzeżona formuła antyoksydantów pozyskiwanych z warzyw i owoców),
ekstrakt z korzenia szczeci pospolitej 10:1 (Dipsacus silvester),
ekstrakt z czosnku 10:1 (Allium sativum L.),
ekstrakt z oregano 10:1(Origanum vulgare),
ekstrakt z rdestu japońskiego10:1 (Polygonum cuspidatum),
składnik kapsułki (żelatyna-składnik otoczki).
Zalecane przyjmowanie:

1-2 kapsułki dziennie.
Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent:
DuoLife
Adres: Topolowa 22,
32-082 Więckowice
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