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BIVANOL 270 KAPSUŁEK
 

cena: 285,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki

Producent FUTUREMED

Wysyłka do 24 godzin

Zastosowanie na stawy

Opis produktu
 

BIVANOL 270 KAPSUŁEK - 3 MIESIĄCE STOSOWANIA W NAJLEPSZEJ CENIE

Naturalna innowacja dla Twoich stawów. Skuteczność potwierdzona klinicznie. 

Bivanol to innowacyjny, całkowicie naturalny preparat, którego składniki korzystnie wpływają na blokowanie działania enzymu
odpowiedzialnego za dolegliwości związane z obrzękami stawów, porannymi sztywnościami oraz ruchliwością stawów.

Bivanol jest nowoczesnym preparatem którego składniki mają korzystny, udowodniony naukowo wpływ na zminimalizowanie
dolegliwości w obrębie stawów. Jego naturalne składniki blokują enzym cyklooksygenazę 2.

Według badań klinicznych to najbardziej skoncentrowana formuła, która nie obciąża przewodu pokarmowego. Pozwoli osobie na
uczestniczenie w życiu codziennym bez żadnych ograniczeń.

Według najnowszych badań czołowych specjalistów z Australii i Nowej Zelandii, składniki preparatu mają korzystny wpływ na 
elastyczność, obrzęki oraz poranne sztywności stawów.

Skuteczność potwierdzona klinicznie

Wyniki badań klinicznych przeprowadzonych na składnikach preparatu:
---
Badania przeprowadzone na reprezentatywnej grupie osób pomiędzy 40 a 85 rokiem życia, zmagających się z długotrwałymi
problemami stawowymi, jednoznacznie pokazały istotny spadek bolesności, zmniejszenie sztywności stawów oraz poprawę ruchliwości
stawów już po kilku tygodniach stosowania składnika preparatu.

Pacjenci poddawani badaniom nie odczuwali również potrzeby zażywania innych preparatów zmniejszających dolegliwości w trakcie
prowadzonych badań klinicznych.

---
Dzięki innowacyjnym procesom ekstrakcji jakimi zostały poddane specjalne odmiany małży nowozelandzkich, preparat może być
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stosowany długofalowo bez obaw o skutki na które narażeni są pacjencji przyjmujący preparaty z grupy NLPZ.

Wyniki badań potwierdziły, iż naturalne składniki preparatu nie zaburzają flory fizjologicznej.

Według badań klinicznych to najbardziej skoncentrowana formuła, która nie podrażnia przewodu pokarmowego. Pozwoli osobie na
uczestniczenie w życiu codziennym bez żadnych ograniczeń.

Zastosowanie naturalnych substancji o przebadanych naukowo właściwościach gwarantuje skuteczność stosowania.

Sposób użycia:

3 kapsułki (3 x 1 kapsułka) dziennie podczas posiłku przez co najmniej 3 miesiące. Po zaobserwowaniu korzystnych rezultatów,
możliwość zmniejszenia do 2 kapsułek dziennie w celu podtrzymania efektów.

Opakowanie:

270 kapsułek (3 miesiące przyjmowania)
Kapsułki wegetariańskie 

Składniki:

kompleks lipidowo - białkowy z małży nowozelandzkich (Perna Canaliculus)
1 kapsułka zawiera 500mg stabilizowanego kompleksu lipidowego z zielonych małży nowozelandzkich.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i zacienionym miejscu.

Dodatkowe informacje:

Bivanol nie zawiera glutenu, soi, drożdży oraz konserwantów. Produkt niemodyfikowany genetycznie.

Wyprodukowany z zachowaniem najwyższych standardów produkcji GMP oraz HACCP.

* wyniki badań klinicznych przeprowadzonych oraz zatwierdzonych przez The University of Queensland HREC oraz The Princess
Alexandra Hospital, Australia

Pochodzenie:

Małże, które wykorzystywane są do produkcji Bivanolu, żyją w nieskażonych wodach Oceanu Spokojnego u wybrzeży Nowej Zelandii.
Czystość wody jest regularnie sprawdzana pod kątem szkodliwych czynników takich jak pestycydy, czy metale ciężkie, które mogłyby
przeniknąć do wnętrza małży.

Dzięki zdrowym i naturalnym warunkom hodowli oraz zastosowaniu nowatorskiej, unikatowej technologii ekstrakcji, uzyskaliśmy
produkt o wysokiej skuteczności działania.

Producent:

FUTUREMED
30-701 Kraków

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
ul. Zabłocie 26

FUTUREMED to poszukiwanie nowych rozwiązań. To preparaty najwyższej jakości, tworzone ze starannością, pasją, przy wykorzystaniu
najnowszych technologii. To jednocześnie głębokie zaufanie do natury, która jest najlepszym źródłem substancji wspierających zdrowie
człowieka.

Pod szyldem FUTUREMED tworzymy nowe produkty, zwiększające komfort i polepszające jakość życia. Jesteśmy dumni z faktu, iż
oferowane przez nas preparaty są tworzone w oparciu o polski kapitał ludzki.

Futuremed - Innowacje płynące z natury

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.

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
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