
 
Apteka Zdrovita.pl

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

 
 

Naturday Opti Borelia Bolerioza, 60 kapsułek
 

cena: 139,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent NaturDay

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Opti Borelia to suplement diety zawierający składniki, które wspierają system odpornościowy, prawidłową pracę wątroby oraz
wspomagają organizm w walce z boreliozą. Jest przeznaczony dla osób, które są w trakcie kuracji po ugryzieniu przez kleszcza.

Czepota puszysta wspiera system odpornościowy.

Czystek wykazuje właściwości antyoksydacyjne, hamuje rozwój stanów zapalnych, wspierają funkcjonowanie układu
odpornościowego,a także walczą z drobnoustrojami.

Czosnek wspiera kontrolę rozwoju kolonii bakterii, odporność oraz prawidłową pracę wątroby.

Andrografis ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

Zawartość składników wykazujących efekt fizjologiczny w dziennej porcji produktu - 2 kapsułki:
Czystek ekstrakt - 240 mg
Szczeć pospolita ekstrakt - 160 mg
Czepota puszysta ekstrakt - 120 mg
Czosnek - 100 mg
Rdestowiec japoński ekstrakt - 100 mg
Andrographis paniculata ekstrakt - 80 mg

Sposób użycia:
1-2 kapsułki dziennie, popijając wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego (zbilansowanego) odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu
życia.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie stosować u
kobiet w ciąży i karmiących.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętym
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oryginalnym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

NaturDay S.A.
41-500 Chorzów,
ul. Juliana Grządziela 24

Gwarancja Jakości. Sprawdzona Marka - NaturDay

Produkty NaturDay to 100% naturalnych ekstraktów roślinnych bez jakichkolwiek wypełniaczy - to podstawowa wartość, jaką fitoterapia
postawiła sobie na drodze do budowania najlepszych produktów dla zdrowia Natur Day. Najwyższej jakości syropy naturalne i kapsułki
kompozycji ekstraktów roślinnych. Czystość farmaceutyczna. GMP. HACCP.
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