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BI.BRAN 1000 105 SASZETEK
 

cena: 1 489,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 105 saszetek

Producent Daiwa Pharmaceutical Co. Ltd.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Gwarancja Oryginalności. Szybka i Bezpieczna Dostawa 0zł.

Sprawdź pełną ofertę preparatów firmy Daiwa Pharmaceutical Co.,Ltd.

Preparat Bi.Bran 1000

Bi.Bran (dawniej BioBran) Składniki preparatu korzystnie wpływają na działanie układu odpornościowego. Zalecany jest też jako
uzupełnienie diety w przypadkach połączonych z utratą sił obronnych organizmu.

Bi.Bran to suplement diety pomagający wzmocnić słaby układ odpornościowy.

Jest to unikalny dodatek żywieniowy ekstrahowany z otrębów ryżowych i modyfikowany enzymatycznie przez grzyby Shiitake w celu
zapewnienia optymalnej przyswajalności.

Bi.Bran MGN-3 okazał się skuteczny w przypadku setek tysięcy osób, które pragnęły poprawić pracę swego systemu odpornościowego.

Preparat jest badany naukowo i klinicznie w Japonii, USA, i Europie.

Zastosowanie u pacjentów wysokiej dawki preparatu Bi.Bran odnotowano pozytywne skutki już po pierwszych dwóch tygodniach
stosowania

Zalety:

Preparat jest łatwo przyswajalny przez organizm
Już po kilku dniach pozytywnie wpływa na wzmocnienie organizmu
Efekty zażywania preparatu odczuwane są przez długi okres czasu
Suplement jest całkowicie naturalny i nie jest modyfikowany genetycznie
Jest nietoksyczny dla organizmu - wykazały to badania kliniczne
Wytwarzany jest na bazie błonnika z otrębów ryżowych
Preparat nie zawiera składników pochodzenia odzwierzęcego, więc może być bez obaw spożywany przez wegetarian
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Składniki:

Jedna saszetka Bi.Branu 1000 zawiera: MGN-3 Arabinoxylan (mieszanka patentowa) 1000,00 mg, substancja wpełniająca – celuloza
mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, dekstryna, stabilizator: fosforantriwapniowy.

Najważniejsze właściwości składnika MGN-3

Korzystny wpływ zarówno na odpowiedź komórkową (NK, limfocyty T, makrofagi) jak również na odpowiedź immunologiczną
(limfocyty B, immunoglobiny).
Jest produktem w 100% naturalnym, nietoksycznym, wchłanianym bezpośrednio w jelicie cienkim (bez trawienia), nie ma działań
ubocznych.
Jego skuteczność została udowodniona w wielu badaniach laboratoryjnych i klinicznych.

Stosowanie:

Zalecane spożycie dla osób dorosłych: należy spożywać po jedzeniu, 3-razy dziennie jedną saszetkę Bi.Bran 1000, rozpuszczoną w
niewielkiej ilości wody. Stosować przez 2 miesiące. Później zmniejszyć porcję do jednej saszetki dziennie.

Produkt nadaje się także dla dzieci i niemowląt (dawka odpowiednia do masy ciała).

W wybranych przypadkach Bi.Bran był podawany w większych porcjach nie powodując żadnych komplikacji zdrowotnych.

Preparat został przebadany naukowo i klinicznie w Japonii, USA, i Europie.

Długa data przydatności preparatu

DARMOWA DOSTAWA. SZYBKA I BEZPIECZNA WYSYŁKA PREPARATU

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROMOCJĘ NA PREPARAT BI.BRAN! ZADZWOŃ I ZAMÓW INFOLINIA: 22 228 20 13

Sprawdź także:

Bi.Bran (BioBran) 1000 - 30 saszetek
Bi.Bran 1000 z witaminą D3 - 105 saszetek
Bi.Bran 250 - 50 tabletek

Dodatkowe korzyści 

ZdroVita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także przechowywanie
i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

ZdroVita.pl - Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku. Zaufaj sprawdzonej marce.
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