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YANGO Borrelin 490mg 100 kaps
 

Cena: 79,50 zł

Opis słownikowy

Producent YANGO SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Właściwości:
Yango Borrelin to połączenie 6 silnych ekstraktów roślinnych, wspomagających poprawną pracę organizmu. Produkt został wzbogacony
o mieszankę naturalnych antyoksydantów Oxy Protect, która gwarantuje zachowanie pełnej świeżości składników.

Resweratrol z rdestowca japońskiego - zawiera przynajmniej 67 substancji czynnych, mogących oddziaływać pozytywnie na zdrowie.
Czystek - ekstrakt 10:1 - działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie. Naukowcy potwierdzają, że polifenole zawarte
w czystku wykazują szczególnie silne właściwości przeciwutleniające.
Lebiodka - ekstrakt 10:1 - Oregano to zwyczajowa nazwa lebiodki pospolitej, rośliny zwanej dzikim majerankiem. Jego właściwości
zostały dostrzeżone już w starożytnej Grecji, gdzie wykorzystywany był jako naturalny antybiotyk.
Szczeć - ekstrakt 10:1 - posiada właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Stymuluje ona też układ immunologiczny.
Vilcacora - ekstrakt 10:1 - Roślina ta znalazła swoje zastosowanie w łagodzeniu różnych dolegliwości już wśród Inków. Używano jej do
stymulacji odporności oraz jako leku przeciwzapalnego, antywirusowego.
Czosnek - ekstrakt 10:1- wspiera działanie układu immunologicznego, a zawarte w nim związki siarkowe mają działanie zbliżone do
antybiotyków, gdyż zawarta w czosnku allicyna działa bakteriobójczo i przeciwgrzybicznie.
Składniki:
INCI: ekstrakt 10:1 z czystka kreteńskiego (Cistus creticus), ekstrakt 10:1 ze szczeci pospolitej (Dipsacus silvester), ekstrakt 10:1 z
lebiodki pospolitej (Organum vulgare), ekstrakt z czosnku zwyczajnego (Allium sativum); mieszanka Oxy Protect™: kwas L-askorbinowy,
ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera) standaryzowany na zawartość min. 95% OPC (oligomeryczne proantocyjanidyny); ekstrakt
10:1 z czepoty puszystej (Uncaria tomentosa), ekstrakt z rdestowca japońskiego (Polygonum cuspidatum) standaryzowany na
zawartość min. 50% trans-resweratrolu; kapsułka: celuloza roślinna.
Stosowanie:
1 kapsułka, raz dziennie popijając dużą ilością wody.

Ważne informacje:Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z składników preparatu. Spożywanie produktu nie jest
wskazane w okresie ciąży i karmienia.
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Opakowanie:
100 kapsułek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.
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