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OVOSAN, 90 KAPSUŁEK, DOSTAWA 0ZŁ
 

cena: 519,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 90 kaps.

Postać kapsułki

Producent Areko

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

SZYBKA I BEZPIECZNA WYSYŁKA. DARMOWA DOSTAWA. ZAPRASZAMY
PREPARAT POSIADA GWARANCJĘ ORYGINALNOŚCI. 

OVOSAN zawiera naturalną substancję czynną - fosfolipid PNAE. Jej odkrycie jest wynikiem badań naukowych przeprowadzonych w
Czeskiej Akademii Nauk. Chodzi o szczególne odkrycie zespołu RNDr. Jindřicha Káry, DrSc.

Badania laboratoryjne wykazały, że fosfolipidy PNAE są w stanie skutecznie naruszyć błony komórkowe komórek zainfekowanych, aż do
ich całkowitego rozpadu.

Istotnym jest to, że substancja czynna PNAE nie zagraża zdrowym komórkom, natomiast korzystnie wpływa na ich odżywianie. Zdrowe
komórki zawierają bowiem enzym funkcyjny, który rozdziela fosfolipidy PNAE. Pozostałe szczepy pomagają następnie przy odbudowie
błon komórkowych.

Ovosan:

Składniki preparatu korzystnie wypływają na wspieranie komfortu psychicznego, szybszy powrót do zdrowia, korzystnie wpływa na
poprawę apetytu, mając tym samym wpływ na ograniczenie utraty masy ciała.

Składniki:

Olej słonecznikowy, ekstrakt z jajek (fosfolipidy PNAE), żelatyna spożywcza, glicerol, woda.

1 kapsułka 500 mg zawiera:
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150 mg ekstraktu z jajek
350 mg oleju słonecznikowego
maks. 1 mg cholesterolu.
skład kapsułki: żelatyna spożywcza, glicerol, woda

Wartość energetyczna 1 kapsułki żelatynowej 500 mg wynosi 23 kJ (6 kcal).

Wskazania:

Suplement diety Ovosan uzupełnia dietę w składniki wspierające układ odpornościowy. Z tego względu stosowanie suplementu diety
Ovosan jest szczególnie polecane:

- osobom chcącym wzmocnić swój system odpornościowy; Jego regularne zażywanie wzmacnia organizm i pomaga mobilizować
zdolności obronne ciała ludzkiego,
- osobom, którym brak ruchu, szybkie tempo życia i pracy prowadzi do stanów wyczerpania, w których organizm wykazuje obniżoną
odporność.

Działanie:  

- dostarcza składników pozytywnie wpływających na prace układu immunologicznego.

Stosowanie:

Zalecana dzienna porcja to: 2 kapsułki po posiłku. W stanach wyczerpania i osłabienia organizmu 9 kapsułek dziennie, w takich
przypadkach zaleca się przyjmowanie większej ilości płynów (ok. 2,5 - 3 litrów dziennie). W początkowym okresie stosowania efektem
reakcji organizmu, może być kilkudniowe subiektywne pogorszenie samopoczucia. Mogą pojawić się: uczucie zmęczenia oraz problemy
ze snem. Celem długotrwałego stosowania środka (od 6 do 8 tygodni) jest wspomaganie fizjologicznych funkcji organizmu. 

Dodatkowe informacje:

Preparat posiada gwarancję oryginalności.

Jako nieliczni gwarantujemy bezpieczeństwo przechowywania oraz transportu zakupionych preparatów. 
Producent: Areko, spol. s.r.o. Dobronická 1257 148 00 Praha 4
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