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Bitonic Rosa Spirit, 60 kapsułek roślinnych
 

cena: 89,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent Lifecare Essentials

Wysyłka do 24 godzin

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.

Naturalny kompleks wszystkich witamin z grupy B na stres: mieszanka 14 owoców i 5 warzyw przyczyniają się do redukcji niepokoju
oraz lęku. 

Korzyści ze stosowania preparatu Rosa Spirit

Wspomaga układ odpornościowy;
Wspomaga normalne funkcje układu nerwowego;
Poprawia zmęczenie i zwiększa odporność na stres;
Wspomaga ogólny stan dobrego samopoczucia;
Zwiększa normalny metabolizm energetyczny;
Reguluje aktywność hormonalną;
Zwiększa spożycie niezbędnych mikroelementów w przypadku braku zbilansowanej diety;
Zwalczanie awitaminozy.

Dla kogo przeznaczony jest BiTONIC Rosa Spirit:

Osoby, które chcą wsparcia układu nerwowego;
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Pacjenci z awitaminozą;
Osoby dotknięte sytuacjami stresowymi;
Kobiety w ciąży dla prawidłowego rozwoju płodu;
Pacjenci po rekonwalescencji;
Każdy, kto chce zwiększyć swoją wytrzymałość fizyczną.

BiTONIC Rosa Spirit może być podawany przez:

Kobiety w ciąży i karmiące;
Pacjenci cierpiący na cukrzycę;
Weganie i wegetarianie;
Pacjenci z podwyższonym poziomem cholesterolu;
Osoby z różnymi nietolerancjami pokarmowymi;
Ludzie, którzy szybko tracą i przybierają na wadze;
Pacjenci z wahaniami napięcia.

BiTONIC Rosa Spirit został opracowany w celu uzupełnienia niedoboru witaminy B w organizmie, któremu towarzyszy przyjmowanie
fitoskładników z 14 owoców i 5 warzyw. Celem tego kompleksu jest usprawnienie funkcji metabolicznych organizmu w warunkach
niezbilansowanej diety. Składniki pochodzą z czysto ekologicznych źródeł, są ekstrahowane przez tłoczenie na zimno i kapsułkowane w
środowisku antyseptycznym, zachowując maksymalnie ich właściwości odżywcze.

To właśnie kompleks witamin z grupy B wpływa na procesy metaboliczne w organizmie i od tego zależy zdrowie naszego układu
odpornościowego. Biorąc pod uwagę fakt, że nie posiadamy i nie możemy tworzyć rezerw witaminy B, zapotrzebowanie na nią wzrasta
wraz z wpływem stresu, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, niezbilansowanej diety, różnych chorób wpływających na nasz organizm.

Produkt BiTONIC Rosa Spirit jest w 100% Wegański. Nie zawiera pochodnych produktów zwierzęcych, hormonów ani metali
ciężkich. Kapsułka posiada roślinną powłokę, której surowcem jest sosna. Sprzyja to wchłanianiu niezbędnych mikroelementów na
najwyższym poziomie.

Składniki: Ilość/dawka dzienna (3 kapsułki)

Witamina B1 (tiamina)  1,2 mg %RWS 109%
Witamina B2 (ryboflawina)  1,5 mg %RWS 107%
Witamina B3 (niacyna) 15,9 mg %RWS 99%
Witamina B5 (kwas pantotenowy)  6 mg %RWS 100%
Witamina B6 (pirydoksyna)  1,5 mg %RWS 107%
Witamina B7 (biotyna) 0,0525 mg %RWS 105%
Witamina B9 (kwas foliowy)  0,2007 mg %RWS 100%
Witamina B12 (Kobalamina) 2,4 μg %RWS 96%
Mieszanka 14 owoców  630 mg
Mieszanka 5 warzyw  630 mg

Koncentrat różnych warzyw (36,5%) - i owoców (36,5%) składający się z pieczarek, brokułów, marchwi, pora i papryki; ananas, jabłko,
morela, pomarańcza, wiśnia, brzoskwinia, truskawka, papaja, winogrono, grejpfrut, jagoda, malina, czarna porzeczka i jeżyna, w
zmiennych częściach wagowych

*Referencyjna wartość spożycia (RWS) według regulacji UE o numerze 1169/2011.

Sposób użycia: 

Do 3 kapsułek dziennie z posiłkiem. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dzieci powyżej 6 lat 1 kapsułka dziennie.

Ten suplement diety nie zawiera alergenów. Polecany dla diabetyków, kobiet w ciąży, karmiących piersią, z problemami
metabolicznymi. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 
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Witamina B1 - Tiamina   

Jest kofaktorem w metabolizmie węglowodanów, uczestnicząc w ich przemianie w energię. Wpływa na optymalne funkcjonowanie
układu nerwowego i transmisji nerwowych. Poprawia stany depresyjne i zdolności pamięci. Wspomaga zdrowe trawienie.
 
Witamina B2 – Ryboflawina

Działa jako przeciwutleniacz w walce z wolnymi rodnikami, zapobiegając nowotworom. Znajduje się w strukturze każdej komórki i jest
niezbędna do ich prawidłowego funkcjonowania i wzrostu. Uczestniczy w procesie produkcji energii.

Witamina B3 – Niacyna

Zmniejsza ryzyko rozwoju chorób serca oraz obniża poziom złego cholesterolu poprzez podniesienie poziomu dobrego
cholesterolu. Wspomaga krążenie mózgowe i wieńcowe, zmniejsza zaburzenia snu i migreny.

Witamina B5 – Kwas pantotenowy

Jest niezbędnym elementem metabolizmu białek, węglowodanów i tłuszczów. Wspomaga zdrowie skóry, spowalniając procesy
starzenia. Zwiększa odporność na stres, stając się tonikiem dla organizmu.

Witamina B6 – Pirydoksyna

Uczestniczy w procesie produkcji neuroprzekaźników – substancji chemicznych organizmu, które umożliwiają komunikację między
komórkami nerwowymi a mózgiem, zapewniając przebieg procesów metabolicznych na najbardziej optymalnym poziomie. Zmniejsza
objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego i zwalcza depresję.

Witamina B7 – Biotyna

Biotyna jest kofaktorem, bez którego wiele enzymów nie działałoby prawidłowo. W przypadku jej braku wzrasta ryzyko rozwoju różnych
stanów skóry, przewodu pokarmowego i układu nerwowego. Odgrywa bardzo ważną rolę w metabolizmie energetycznym, stosowany
jest nawet w leczeniu łysienia, łojotokowego zapalenia skóry i niektórych schorzeń neurologicznych.

Witamina B9 – Kwas foliowy

Jest niezbędny w czasie ciąży do prawidłowego rozwoju płodu, zapobiegania niektórym anomaliom układu nerwowego i wadom
wrodzonym. Kwas foliowy odgrywa ważną rolę we wspomaganiu układu nerwowego oraz poprawia zdolność zapamiętywania.

Witamina B12 – Kobalamina

Bierze udział w tworzeniu czerwonych krwinek, komórek nerwowych, neuroprzekaźników i syntezie DNA. Niedobór witaminy B12 może
prowadzić do rozwoju anemii megaloblastycznych, które wpływają na cały układ odpornościowy i zaopatrzenie tkanek w tlen.

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.
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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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