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VITA BIOSA 1000ml
 

cena: 124,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 1 l

Postać płyn

Producent Biosa Danmark

Wysyłka do 24 godzin

Opis produktu
 

Vita Biosa na wspomaganie organizmu. Teraz w nowym opakowaniu.

PREPARAT POSIADA GWARANCJĘ ORYGINALNOŚCI. SZYBKA I BEZPIECZNA DOSTAWA OD 0 ZŁ!

Preparat dostępny w ekonomicznym zestawie --> VITA BIOSA TRÓJPAK, 3 x 1L

Vita Biosa to suplement diety zawierający zioła i żywe kultury bakterii. Jest to mieszanka aż 19 ziół i ekstraktów roślinnych oraz
ekwadorskiej trzciny cukrowej. Suplement diety Vita Biosa zawiera również 40 różnych mikroelementów i żywych kultur bakterii.
Preparat ma na celu wspomaganie układu odpornościowego, leczenia chorób układu pokarmowego, alergii, reumatyzmu. Cukry zawarte
w Vita Biosa ulegają całkowitemu rozkładowi dokonywanemu przez bakterie kwasu mlekowego w procesie fermentacji. Nie zawiera
konserwantów. Vita Biosa znana jest za sprawą duńskiego ekologa Erika Nielsena, który przez wiele lat przeprowadził szczegółowe
badania, które doprowadziły do powstania unikalnego preparatu.

Zastosowanie

Suplement diety Vita Biosa pomaga regulować pracę układu trawiennego i dbać o prawidłową mikroflorę jelitową. Przyczynia się do
oczyszczania organizmu z toksyn, usuwa niekorzystne skutki stresu, wspomaga regenerację. Suplement ten jest pomocny w leczeniu
wielu chorób takich jak m.in. cukrzyca, alergie, astma, reumatyzm, nadciśnienie, bóle stawów, wrzody żołądka i wiele innych.

Vita Biosa to preparat przeznaczony m.in. dla osób, które chcą oczyścić ogranizm z toksyn, ponieważ charakteryzuje się on
właściwościami, które wspierają detoksykację organizmu. Wspomaganie układu immunologicznego przez produkt jest zaletą dla osób,
których organizm jest podatny na przeziębienia, katar i kaszel. Suplement diety Vita Biosa jest pomocny w diecie osób cierpiących na
choroby, takie jak cukrzyca czy astma, a także dla osób, które przeszły chemioterapię bądź stosowały antybiotyki.
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Suplement ten jest pozycją obowiązkową w diecie osób, które nie mogą dostarczyć organizmowi 5 porcji owoców i warzyw oraz
jedzących nieregularnie. Stosowanie preparatu pomaga uzupełnić niedobory istotnych substancji.

Vita Biosa zalecana jest także dla osób, które pracują umysłowo, prowadzą siedzący tryb życia i zmagają się codziennie z dużym
stresem. Dzięki dużemu opakowaniu 1000 ml Vita Biosa jest ekonomicznym wyborem, a nasza oferta specjalna oferta w trójpaku
sprawia, że wybór takiego rozwiązania jest jeszcze korzystniejszy dla naszego portfela.

Sposób użycia

2- 5 x 10 ml w ciągu dnia po jedzeniu lub między posiłkami, bezpośrednio lub po rozcieńczeniu wodą. Przed spożyciem lekko
wstrząsnąć.
Dopuszczalne są: gazy, osad i wysoka kwasowość produktu, wynikające z naturalnych procesów fermentacji.

Ilość przyjmowanego produktu zależy m.in. od wieku, stanu zdrowia oraz okresu przyjmowania Vita Biosa. Dawkowanie wynosi od 2 do
5 dawek po 10 ml. Średnia dawka dzienna to 3 porcje po 10 ml każda. Vita Biosa należy przyjmować rozcieńczone letnią wodą lub
sokiem w czasie, lub pomiędzy posiłkami. Przed rozpoczęciem kuracji właściwej należy przyjmować zmniejszoną ilość produktu celem
przygotowania organizmu.

Sposób przechowywania

Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.
Po otwarciu – przechowywać w lodówce. Produkt przydatny do spożycia przez 2 miesiące od dnia otwarcia butelki.

Vita Biosa - skład

Woda, sfermentowane organiczne cukry z melasy z trzciny cukrowej, kwas mlekowy, Żywe kultury bakterii probiotycznych (Lactobacillus
casei; Lactobacillius plantarium; Lactobacillus bulcaricus; Lactobacillus acidophilus; Lactobacilus fermentum; Lactobacillus delbruecki;
Bifidibakterium lactis), anyż, korzeń lukrecji, koper włoski, bazylia, rumianek, trybuła ogrodowa, koper, czarny bez, kozieradka, korzeń
imbiru, arcydzięgiel, jałowiec, pokrzywa, oregano, pietruszka, mięta pieprzowa, rozmaryn lekarski, szałwia, tymianek.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Uwaga producenta

Na początku suplementacji u niektórych osób mogą wystąpić lekkie bóle głowy, wzdęcia lub uciski w okolicach brzucha. Objawy te
powinny minąć samoistnie po kilku dniach. Produkt zawiera lukrecję – chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia.

Producent

Biosa Danmark ApS
Sonnerupvej 41, 3300 Frederiksværk, Dania

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
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