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Bitonic Lady, 60 kapsułek
 

cena: 109,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent Lifecare Essentials

Wysyłka do 24 godzin

Zastosowanie Włosy, skóra, paznokcie

Opis produktu
 

B!tonic - najwyższy standard jakości. 

Preparaty marki B!tonic cechuje najwyższa, farmaceutyczna jakość produkcji, roślinne pochodzenie oraz czystość składników.
Produkty posiadają restrykcyjne certyfikaty jakości jakimi są: TUV, Ecocert, HACCP oraz Vegan. Formuły preparatów opracowywane są
przez ekspertów w dziedzinie żywienia oraz naukowców z Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Wspiera i utrzymuje zdrowie skóry od wewnątrz. Optymalna formuła: hydrolizowany kolagen, koenzym Q10,
witaminy, minerały i polifenole z pestek winogron.

Co wyróżnia preparat B!tonic Lady? 

- Międzynarodowe certyfikaty jakości: TUV, Ecocert, HACCP

- Produkcja w Niemczech, formuła opracowana na Uniwersytecie Wiedeńskim

- Szybkie wchłanianie do krwi w 20-30 minut po podaniu

- Bez dodatków do żywności, aromatów, barwników, organizmów modyfikowanych genetycznie

Zastosowanie: 

- Poprawa wyglądu skóry, włosów i paznokci

- Utrzymanie młodzieńczego wyglądu skóry, działanie przeciwstarzeniowe i ochrona skóry przed promieniowaniem UV
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- Eliminacja wolnych rodników z organizmu

- Redukcja stresu oksydacyjnego

- Regulacja aktywności hormonalnej w okresie menopauzy

- Rozrost tkanki matczynej i wspomaganie procesu podziału komórek

Składniki: Ilość / dzienna porcja (2 kaps.)

Kolagen 450 mg
Witamina C 40 mg
Cynk 10 mg
Koenzym Q10 50 mg
Ekstrakt z pestek winogron 40 mg
Witamina E 12 mg
Witamina B3 16 mg
Selen 44,6  μg
Witamina B12 2,6  μg
Witamina B6 1,4 mg
Kwas foliowy 200  μg
Biotyna 50  μg

Sposób użycia: 

2 kapsułki dziennie z posiłkiem. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Opakowanie: 

60 kapsułek roślinnych

Składniki preparatu B!tonic Lady mają korzystny wpływ na: 

- Poprawa wyglądu skóry i tkanek wewnętrznych

- Zoptymalizowana biodostępność - dawkowanie składników aktywnych zostało starannie dobrane tak, aby jak najlepiej było
metabolizowane przez organizm. Składniki odżywcze wzajemnie się wspierają i wpływają na wchłanianie w organizmie. Wysoka jakość
składników (czystość) poprawia również wchłanianie składników. Witaminy i minerały pokrywają 100% dziennego zapotrzebowania.

- Redukcja zmarszczek i drobnych linii – B!tonic Lady ma za zadanie długotrwale wspierać organizm. W porównaniu z innymi
produktami, które działają tylko krótkotrwale, B!tonic Lady może wspierać i utrzymywać przyjemny wygląd fizyczny.

- Czyste składniki: Podczas opracowywania produktu składniki nie były modyfikowane genetycznie, nie uwzględniono żadnych
dodatków. Używamy tylko najlepszej jakości substancji według niemieckiej formuły. B!tonic Lady nie jest wegański, ale większość
składników jest pochodzenia roślinnego, za wyjątkiem hydrolizowanego kolagenu. B!tonic Lady jest produkowany zgodnie z
najwyższymi standardami produkcyjnymi w Niemczech.

- Jakość poparta certyfikatami - B!tonic Lady został opracowany przez wyspecjalizowanych farmaceutów w oparciu o szczegółowe
badania, zgodnie z najsurowszymi normami produkcji farmaceutycznej, potwierdzonej certyfikatami jakości.

Włosy, skóra i paznokcie:

Optymalna biodostępność kolagenu w ścięgnach, więzadłach, skórze, włosach i paznokciach
Cynk, Biotyna, Selen pomagają w utrzymaniu prawidłowego wyglądu skóry, włosów i paznokci.
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Energia:

Cynk przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania metabolizmu kwasów tłuszczowych, metabolizmu węglowodanów,
metabolizmu kwasowo-zasadowego.
Witamina C, Niacyna, Witamina B6, Witamina B12, Biotyna przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu energetycznego i
zmniejszenia zmęczenia
Kwas foliowy przyczynia się do prawidłowego metabolizmu homocysteiny
Biotyna wspomaga prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych

Równowaga hormonalna

Cynk i witamina C przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
Niacyna, Witamina B6, Witamina B12, Biotyna przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania psychologicznego i
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego
Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej
Selen przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania tarczycy

Rola antyoksydacyjna:

Selen i cynk przyczyniają się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym
Witamina E przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym oraz utrzymania elastyczności skóry i naczyń
krwionośnych

Nota prawna: 

Produkt ten jest suplementem diety i jest zarejestrowany na terenie UE zgodnie z obowiązującymi przepisami. Suplementy diety nie powinny
zastępować zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia 

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze

O producencie Lifecare Essentials GmbH: 

Założona w 2014 roku firma Lifecare Essentials GmbH jest międzynarodową firmą z siedzibą w Wiedniu. Firma specjalizuje się przede
wszystkim w rozwoju i sprzedaży wysokiej jakości suplementów diety pod marką B!TONIC®.
Produkcja odbywa się w Niemczech, w najnowocześniejszym zakładzie produkcyjnym z zachowaniem najwyższych standardów
jakości farmaceutycznej.

Wszystkie preparaty suplementów są opracowywane w ścisłej współpracy z cenionymi ekspertami w dziedzinie żywienia i
naukowcami z Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Każda formuła jest ukierunkowana na konkretne potrzeby konsumentów, gwarantuje wysoką skuteczność oraz spełnia wysokie
standardy farmaceutyczne.

Producent

Lifecare Essentials GmbH
Helferstorferstraße 6/10
A-1010 Wiedeń
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