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VITALBON 60 kaps.
 

Cena: 46,90 PLN

Opis produktu
 

VITALBON 60 kaps.

Zastosowanie:
Ze względu na zawartość ekstraktu z korzenia tarczycy bajkalskiej, bogatego w bajkalinę, witaminy C oraz ekstraktów z owoców aronii,
żurawiny, borówki i winogron preparat polecany jest jako uzupełnienie codziennej diety w składniki ułatwiające obronę przed wolnymi
rodnikami, przyczyniającymi się do starzenia organizmu, zwłaszcza w obrębie skóry. Ekstrakt z liści zielonej herbaty wspomaga spalanie
tkanki tłuszczowej. Zawarte w preparacie ekstrakt z kłącza imbiru i kora cynamonowca wspomagają prawidłowe trawienie i
funkcjonowanie przewodu pokarmowego, w tym jego odtruwającą funkcję. Ekstrakt z ziela skrzypu stymuluje moczopędną i
odtruwającą funkcję nerek oraz poprawia wygląd włosów, skóry i paznokci.

Skład: 
Ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej (Scutellaria Baicalensis Georgi), żelatyna, kora cynamonowca (Cinnamomum zeylanicum
Blume.), ekstr. z owoców żurawiny (Vaccinium macrocarpon L.), ekstr. z liści zielonej herbaty (Thea sinensis L.), ekstr. z ziela skrzypu
polnego (Equisetum arvense L.), kwas L-askorbinowy, maltodekstryna, ekstr. z owoców aronii (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), ekstr.
z kłącza imbiru (Zingiber officinale Rosc.), ekstr. z owoców borówki czernicy (Vaccinium myrtilus L.), ekstr. z owoców winogron (Vitis
vinifera L.), substancje przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu).

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu (2 kapsułki) zawiera:
Ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej 300 mg, kora cynamonowca 120 mg, ekstrakt z owoców żurawiny 100 mg, ekstrakt z zielonej
herbaty 100 mg, ekstrakt ze skrzypu polnego 90 mg , witamina C 80 mg*, ekstrakt z owoców aronii 40 mg, ekstrakt z kłącza imbiru 24
mg, ekstrakt z owoców borówki czarnej 20 mg, ekstrakt z owoców winogron 6 mg.

* )100% RWS (Referencyjnej wartości spożycia)

Dawkowanie:
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia : 2 kapsułki (2 razy dziennie po 1 kapsułce).
Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu, a także w okresie ciąży i laktacji. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.bonifratrzy.pl
http://www.tcpdf.org

