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Borrelin 6™ - 100 kapsułek
Cena

74,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 48 godzin

Numer katalogowy

KAT00036

Kod EAN

5905279845800

Producent

Yango

Opis produktu
Borrelin 6™ to wyselekcjonowana mieszanka ekstraktów roślinnych, która ma na celu wsparcie układu odpornościowego.
Jej skład został opracowany w oparciu o Protokół Buhnera.

Borrelin 6™ powstał z myślą o wspomaganiu organizmu przy boreliozie i chorobach
odkleszczowych.
Borrelin daje skuteczne wsparcie dla układu odpornościowego i górnych dróg oddechowych z wysoką dawką
antyoksydantów. Borrelin® 6 to wyselekcjonowana mieszanka ekstraktów roślinnych, która ma na celu wsparcie układu
odpornościowego. Czystek wykazuje aktywność przeciwutleniających.

Profesjonalne wsparcie organizmu przy boreliozie i chorobach
odkleszczowych
Zawiera wyłącznie naturalne składniki, które harmonizują
pracę organizmu
Bez dodatków i wypełniaczy
Mieszanka antyoksydantów Oxy Protect™ która gwarantuje
zachowanie pełnej świeżości składników
Kapsułki roślinne, delikatne dla żołądka, przyjazne
wegetarianom i weganom

JAKOŚĆ, KTÓRA CZYNI CUDA.

Składnik aktywny
Czystek kreteński - ekstrakt 10:1
Szczeć pospolita - ekstrakt 10:1
Oregano - ekstrakt 10:1
Czosnek pospolity - ekstrakt 10:1
Vilcacora - ekstrakt 10:1
Rdestowiec japoński - ekstrakt
w tym trans-resweratrol
Mieszanka Oxy Protect™
w tym witamina C
w tym ekstrakt z pestek winogron
w tym OPC - 95%
Pozostałe informacje
Kapsułek w opakowaniu
Rodzaj kapsułek
Sugerowana dawka dzienna
1 opakowanie wystarcza na
*%RWS - referencyjna wartość spożycia
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1 kapsułka
75 mg
75 mg
75 mg
65 mg
35 mg
25 mg
12,5 mg
50 mg
40 mg (50% RWS*)
10 mg
9,5 mg
100 kapsułek
Roślinne
1 kapsułka
100 dni
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Składniki: ekstrakt 10:1 z czystka kreteńskiego (Cistus creticus), ekstrakt 10:1 ze szczeci pospolitej (Dipsacus silvester),
ekstrakt 10:1 z lebiodki pospolitej (Organum vulgare), ekstrakt z czosnku zwyczajnego (Allium sativum); mieszanka Oxy
Protect™: kwas L-askorbinowy, ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera) standaryzowany na zawartość min. 95% OPC
(oligomeryczne proantocyjanidyny); ekstrakt 10:1 z czepoty puszystej (Uncaria tomentosa), ekstrakt z rdestowca japońskiego
(Polygonum cuspidatum) standaryzowany na zawartość min. 50% trans-resweratrolu; kapsułka: celuloza roślinna.
Informacja: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Osoby
przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane małym dzieciom,
kobietom w ciąży oraz karmiącym. Wyprodukowano w Unii Europejskiej. Podmiot odpowiedzialny: YANGO Sp. z o.o. Masa
netto: 40 g.
Informacja alergiczna: produkt nie zawiera glutenu, cukru, składników mlecznych, soli spożywczej, kukurydzy, skorupiaków,
pszenicy, soi.
Produkowane bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Produkt wolny od metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, ołów czy rtęć.
Główny Inspektorat Sanitarny: GIS-ŻP-SD-4230-06428/KC/18
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