Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

BORELYMA 30 kaps.
Cena: 34,90 PLN

Opis produktu

Borelyma - zioła w kapsułkach na odporność i łagodzenie objawów ukąszeń kleszczy
Borelyma to naturalny produkt, który powstał na bazie najświeższych doniesień naukowych połączonych z tradycyjnym
zastosowaniem ziół w celu aktywizacji układu odpornościowego. Zawiera aż 6 starannie dobranych składników aktywnych,
standaryzowanych na zawartość związków czynnych. Postać oraz dawki zostały określone tak, aby maksymalnie udogodnić terapię nie ma potrzeby zaparzać ziół kilka razy dziennie.
Preparat Borelyma to suplement całkowicie naturalny, pozbawiony wszelkich wypełniaczy, aromatów i konserwantów. Polecany jest
osobom dorosłym, które mają zwiększone zapotrzebowanie na składniki wzmacniające i stymulujące układ immunologiczny, oraz
wymagających oczyszczania organizmu. Jest dobrym wyborem, aby łagodzić skutki ukąszeń kleszczy.
Borelyma to połączenie naturalnych ekstraktów o udowodnionym wpływie stymulującym układ odpornościowy, zawiera:
Ekstrakt z rdestowca japońskiego – aktywizuje układ odpornościowy oraz korzystnie wpływa na serce i układ krążenia z uwagi na
obecność resweratrolu
Ekstrakt ze szczeci – poza stymulującym wpływem na układ immunologiczny poprawia kondycję stawów i kości, zawiera prozdrowotne
irydoidy. Szczeć w ziołolecznictwie tradycyjnym znajduje zastosowanie jako naturalne wsparcie terapii zaleconej przez lekarza w
przypadku boreliozy.
Ekstrakt z czystka – potężny przeciwutleniacz (standaryzacja na zawartość 20% polifenoli) stanowiący ochronę wszystkich struktur
komórkowych przed stresem oksydacyjnym. Aktywuje system obronny organizmu.
Ekstrakt z ashwagandhy – doskonały naturalny adaptogen poprawiający funkcje intelektualne i redukujący stres. Wpływa na dobre
samopoczucie i działa korzystnie na serce i cały układ krążenia.
Ekstrakt z vilcacory – od niepamiętnych czasów stosowany jako naturalne wzmocnienie organizmu we wszelkich chorobach zapalnych
i wyniszczających. Stymuluje układ odpornościowy i poprawia funkcjonowanie stawów.
Ekstrakt z andrographis – naturalnie oczyszcza i detoksykuje organizm, poprawia sprawność fizyczną, aktywuje funkcje obronne
organizmu. Działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie.

Każda kapsułka Borelyma zawiera naturalne ekstrakty:
Ekstrakt z rdestowca japońskiego (Polygonum Cuspidatum) standaryzowany na zawartość min. 10% resweratrolu, ekstrakt ze szczeci
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pospolitej (Dipsacus sylvestris), ekstrakt z czystka (Cistus incanus) standaryzowany na zawartość min. 20% polifenoli, ekstrakt z
ashwagandhy (Withania somnifera) standaryzowany na zawartość minimum 7% witanolidów, ekstrakt z vilcacory (Uncaria Tomentosa)
standaryzowany na zawartość minimum 5% alkaloidów, ekstrakt z andrographis (Andrographis paniculata) standaryzowany na
zawartość minimum 10% andrografolidów, żelatyna (składnik kapsułki)
Ekstrakt z rdestowca japońskiego - 100mg
Ekstrakt ze szczeci pospolitej - 50mg
Ekstrakt z czystka - 50mg
Ekstrakt z ashwagandhy - 25mg
Ekstrakt z vilcacory - 25mg
Ekstrakt z andrographis - 25mg

Jak dawkować Borelyma?
Pierwsze dwa tygodnie stosowania: 1 kapsułka raz na 2 dni. Następnie 1 kapsułka 1 raz dziennie. Preparat stosować doustnie popijając
wodą.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek ze składników. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.
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