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Bitonic Terra Liver, 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.

Wszystko to, stanowi nowy poziom jakości dostępny na naszym rynku.

Zastosowanie: 

Zawarta w preparacie Terra Liver cholina - przyczynia się do utrzymania prawidłowej pracy wątroby, prawidłowego metabolizmu
homocysteiny i lipidów.

Składniki preparatu Terra Liver przyczyniają się do trwałego efektu detoksykacji wątroby, zarówno dla osób zdrowych, jak i zażywających
leki. Składniki oparte na ekstraktach roślinnych o wysokiej przyswajalności, regulują przepływ wartości odżywczych w organizmie.

Główne cechy preparatu: 

Czysto roślinne źródło składników, bez metali ciężkich i zanieczyszczeń;
Małe kapsułki, łatwe do połknięcia;
Międzynarodowe certyfikaty jakości: TUV, Ecocert, HACCP, Vegan;
Nie zawiera barwników, aromatów, organizmów modyfikowanych genetycznie;
Wyprodukowano w Niemczech według formuły opracowanej na Uniwersytecie Wiedeńskim.
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Dla kogo przeznaczony jest preparat BiTONIC Terra Liver:

Osoby regularnie zażywające leki, antybiotyki, hormony;
Osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu;
Osoby wykazujące objawy niestrawności;
Osoby, które decydują się na zdrową detoksykację organizmu;
Pacjenci z niewydolnością wątroby i nerek;
Pacjenci z niewydolnością dróg żółciowych;
Osoby, które potrzebują pomocy w kontrolowaniu wagi;
W przypadku detoksykacji wątroby po alkoholu, posiłkach ciężkostrawnych i tłustych.

BiTONIC Terra Liver jest odpowiedni dla:

Wegan i wegetarian;
Osób z cukrzycą i wysokim poziomem cholesterolu;
Osób cierpiących na otyłość;
Osób z różnymi nietolerancjami pokarmowymi;
Osób z wysokim ciśnieniem krwi;
Jako adiuwant w przewlekłym zapaleniu wątroby i marskości wątroby

Składniki: Ilość/dawka dzienna (2 kapsułki)

Cholina  82,6 mg
Kurkuma 40,0 mg
Cynaryna z karczocha 5 mg
Piperyna 4,75 mg

BiTONIC Terra Liver łączy w sobie wysokiej jakości składniki, które pochodzą z czystych, organicznych źródeł. 
Dobroczynne substancje zostały wyekstrahowane przez tłoczenie na zimno, aby zachować jak najwięcej olejków eterycznych, błonnika,
minerałów, witamin i składników odżywczych tak aby zachować najwyższą biodostępność dla organizmu.

Kurkuma

Preparat zawiera specyficznego rodzaju kurkumę, odmianę pochodzącą z Francji – (Curcuma longa – ostryż długi) Dzięki
umiejętnościom francuskich rolników, którym udało się wyhodować ten rodzaj kurkumy w najbardziej ekologiczny sposób, jest ona
bogatsza w przeciwutleniacze i bardziej aromatyczna.
Kurkuma zawiera substancję czynną – kurkuminę, która ma właściwości przeciwzapalne oraz rolę stymulującą uwalnianie żółci, co
zwiększa zdolność wątroby do eliminacji toksyn z organizmu. Kurkumina jest również silnym przeciwutleniaczem i wspomaga funkcje
trawienne.

Karczoch

Ekstrakt z karczocha w BiTONIC Terra Liver pochodzi z upraw ekologicznych w rejonie Morza Śródziemnego w niektórych regionach
Włoch.
Aktywnymi składnikami karczochów są cynaryna i sylimaryna, silne antyoksydanty pełniące rolę w odbudowie komórki wątroby,
stymulujące wydalanie cholesterolu przez żółć, odpowiednio obniżające jego poziom
Dzięki sylimarynie karczoch ma silne działanie hepatoprotekcyjne i przeciwzapalne.

Cholina 

Jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla organizmu człowieka, szczególnie niezbędnym do syntezy neuroprzekaźnika
acetylocholiny, pełniącego ważną rolę w transporcie i syntezie lipidów. Cholina pozytywnie wpływa na rozwój mózgu i pamięć. Ma
znaczenie w syntezie substancji, które uczestniczą w transporcie lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL) – złego cholesterolu z
wątroby do krwi. Brak choliny w organizmie prowadzi do akumulacji lipidów w wątrobie i uszkodzenia wątroby.

Czarny pieprz
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Głównym składnikiem jest piperyna, która zwiększa biodostępność pozostałych składników zwiększając ich efekt wchłaniania. Ze
względu na integralną konserwację olejków eterycznych w czarnym pieprzu, właściwości detoksykacyjne i stymulacja funkcji
trawiennych i wątroby wzrasta prawie 50-krotnie w porównaniu z pieprzem czarnym stosowanym na co dzień w pożywieniu.

Sposób użycia: 

Zalecane spożycie to 1 kapsułka BiTONIC Terra Liver 2 razy dziennie po posiłkach.

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 2 kaps./dzień;
Dzieci 12-14 lat: 1 kapsułka dziennie;
Ciąża i karmienie piersią: niewskazane.

Zalecane zabiegi detoksykacyjne 2-4 razy w roku, zażywając 2 kapsułki dziennie przez 2 tygodnie.

Produkt BiTONIC Terra Liver 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.

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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