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BORELIX FORTE 60 tabl.
 

Cena: 28,90 PLN

Opis produktu
 

BORELIX FORTE 60 tabl. PRODUKT BONIFRATERSKI

Borelix Forte suplement diety to preparat stworzony zgodnie z zakonną recepturą, powstałą w oparciu o 400 lat doświadczenia Zakonu
Bonifratrów. Składniki zawarte w preparacie stymulują układ odpornościowy (vilcacora, pelargonia afrykańska, żeń-szeń syberyjski,
andrographis). Andrographis oraz Żeń-szeń syberyjski biorą udział w obronie organizmu przed czynnikami zewnętrznymi, w procesie
detoksykacji organizmu oraz poprawia zdolności umysłowe i poznawcze. Ashwagandha wykazuje aktywność adaptogenną dzięki
czemu wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne oraz utrzymuje w zdrowiu układ krążenia. Kolcorośl lekarska wspiera oczyszczanie
krwi i działa przeciwzapalnie. Rdestowiec japoński, andrographis, czystek i ashwagandha stanowi ochronę DNA, białek i lipidów przed
uszkodzeniem oksydacyjnym.
Witaminy z grupy B przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i przebiegu czynności psychicznych
(psychologicznych).

Skład:
Substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), ekstrakt z kłącza rdestowca japońskiego (Polygonum cuspidatum), ekstrakt z
korzenia kolcorośli lekarskiej (Smilax officinalis Kunth), ekstrakt z korzenia szczeci pospolitej (Dipsacus fullonum Linn.), ekstrakt z ziela
czystka (Cistus incanus L.), ekstrakt z korzenia ashwagandhy (Withania somnifera (L.) Dunal), skrobia, ekstrakt z liści andrographis
(Andrographis paniculata (Burm. F.) Nees), ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides L.), ekstrakt z korzenia żeń-
szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus), substancja wypełniająca (hydroksypropylometyloceluloza), substancja
przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), stabilizator (poliwinylopirolidon), ekstrakt z kory vilcacory (Uncaria
tomentosa L.), cyjanokobalamina, amid kwasu nikotynowego, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), chlorowodorek
pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy.

Zawartość składników w 2 tabletkach: Ekstrakt z kłącza rdestowca japońskiego DER 10:1, w tym 10% resweratrolu - 200mg, Ekstrakt
wodny z korzenia kolcorośli lekarskiej DER 4:1 - 200mg, Ekstrakt z korzenia szczeci pospolitej DER 10:1, 150mg, Ekstrakt z ziela czystka
DER 10:1, w tym 20% polifenoli - 100mg, Ekstrakt z korzenia ashwagandy DER 10:1, w tym 7% witanolidów - 100mg, Ekstrakt z liści
andrographis DER 10:1, w tym 10% andrografolidów - 50mg, Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej DER 4:1, w tym 40% polifenoli -
40mg, Ekstrakt z korzenia żeń-szenia syberyjskiego DER 10:1, w tym 0,8% eleuterozydów - 40mg, Ekstrakt z kory vilcacory DER 10:1, w
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tym 5% alkaloidów - 30mg, Witamina B3 - 16mg, Witamina B2 - 1,4mg, Witamina B6 -1,4mg, Witamina B1 -1,1mg, Witamina B12 -25uq.

Sposób użycia:
1 tabletka 1 - 2 razy dziennie. Preparat popijać dużą ilością wody. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Ostrzeżenie:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.
Nie zaleca się stosowania produktu przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią.
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