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Vitalbon 60 kaps.
 

Cena: 61,10 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

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. Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia  2
kapsułki (2 razy dziennie po 1 kapsułce). Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Składniki ekstr. 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). *) 100% RWS (Referencyjnej Wartości Spożycia) **) pochodzenia naturalnego 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) 
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