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Bofonginn kompleks Syrop ziołowy 350g
 

Cena: 62,11 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 350 g

Postać płyn

Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

BOFONGINN

suplement diety

300 ml

Składniki

odwar z czarnej huby - błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), miód wielokwiatowy, odwar z ziela skrzypu polnego (Equisetum
arvense L.), ekstrakt z czarnej huby (Inonotus obliquus), ekstrakt z borowików (Boletus edulis Bull.), ekstrakt z owoców aronii (Aronia
melanocarpa (Michx.) Elliott), ekstrakt z liści zielonej herbaty (Thea sinensis L.), ekstrakt ze skórek winogron (Vitis vinifera L.), substancje
konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu).

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu (15 ml) zawiera:

  Odwar z czarnej huby 6,08 g
  Miód wielokwiatowy 5,64 g
  Odwar z ziela skrzypu 4,05 g
  Ekstrakt z czarnej huby 1,88 g
  Ekstrakt z borowików 0,3 g (55 mcg Selenu*)
  Ekstrakt z owoców aronii 18,75 mg
  Ekstrakt z i liści zielonej herbaty 18,75 mg
  Ekstrakt ze skórek winogron 7,5 mg

*) 100 % realizacji zalecanego dziennego spożycia

Właściwości składników
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Głównym składnikiem Bofonginnu jest czarna huba (Błyskoporek podkorowy).

Bofonginn kompleks ze względu na zawartość ekstraktów z owoców aronii, skórek winogron i liści zielonej herbaty wspomaga organizm
w obronie przed wolnymi rodnikami.

Ekstrakt ze skórek winogron przyczynia się do utrzymania dobrego stanu naczyń krwionośnych.

Ekstrakt z liści zielonej herbaty wspomaga odporność organizmu.

Zawartość odwaru z ziela skrzypu wspomaga wydalanie wody przez nerki i ich odtruwającą funkcję oraz chroni wątrobę przed
związkami toksycznymi.

Składnikiem Bofonginnu jest również ekstrakt z borowików zawierający selen, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego, tarczycy oraz w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami. Ponadto miód, jako jeden z nielicznych produktów
spożywczych wspomaga naturalną odporność i jest w stanie eliminować metale ciężkie z naszego organizmu dostarczane z pokarmem.

Zalecane dzienne spożycie

Przed użyciem wstrząsnąć.

3 razy dziennie po 5 ml.

Przy dłuższym spożywaniu syropu zachować 7 dni przerwy pomiędzy kolejnymi butelkami.

Nie spożywać dłużej niż 6 miesięcy, w przeciwnym wypadku po 6 miesiącach spożywania syropu zrobić 1 miesiąc przerwy.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

  Nie spożywać w okresie ciąży i laktacji oraz przez osoby uczulone na składniki preparatu.
  Szczególną ostrożność należy zachować przy spożywaniu przez dzieci poniżej 12 roku życia ze względu na możliwość wystąpienia
uczuleń.

  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
  Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
  Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Przechowywać w temperaturze pokojowej.
  Po otwarciu przechowywać w lodówce.
  Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent

BONIMED

Stawowa 23

Żywiec
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