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PANTOBIOL 2+ 120 KAPS BIOLIT
 

Cena: 189,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 70G

Postać KAPS

Producent BIOLIT

Opis produktu
 

Nagrodzony na Diabetica Expo 2017.

III miejsce w kategorii Suplement Diety.

Produkt zawiera sproszkowane poroże jelenia pantowego, o niezwykłych, niepowtarzalnych właściwościach. Jelenie te występują na
terenie Ałtaju i Zachodniej Syberii. Poroże jeleni syberyjskich jest jednym z najszybciej regenerujących się organów u ssaków. Osiąga
wzrost nawet do dwóch centymetrów na dobę i jest rzadko spotykanym, prawdziwym fenomenem w świecie biologii.

Skład: sproszkowane poroże jelenia syberyjskiego.

Sproszkowane poroże zawiera naturalny siarczan chondroityny, siarczan glukozaminy, białka, peptydy, aminokwasy, makro- i
mikroelementy: wapnia i fosforu, magnez, potas, żelazo, miedź, cynk.

W Syberyjskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym i Centrum Zdrowia Hormonalnego „PRPFMED” w Tomsku przeprowadzono
badania kliniczne efektywności i bezpieczeństwa produktów Pantobiol 1 i Pantobiol 2+ na bazie sproszkowanego poroża jelenia
syberyjskiego w kompleksowej terapii chorób cywilizacyjnych.

Działanie substancji czynnych z poroża jelenia syberyjskiego:

  wpływają na utrzymanie prawidłowego stanu układu mięśniowo – szkieletowego
  wpływają na zachowanie prawidłowej produkcji kolagenu
  wpływają na utrzymanie prawidłowej kondycji chrząstki
  wpływają na zachowanie odpowiedniej ruchomości stawów
  wpływają na utrzymanie prawidłowego stanu procesu krzepnięcia krwi
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  utrzymują prawidłowy poziom DHEA i wpływają na zachowanie odpowiedniej kondycji gospodarki hormonalnej
  wpływają na zachowanie prawidłowej pracy układu immunologicznego (przy problemach autoimmunologicznych)
  wspomagają koncentrację i zachowanie sił witalnych

Wskazania do stosowania substancji czynnych:

  wspomagająco przy zachowaniu zdrowego układu kostnego
  wspomagająco w kompleksowej terapii osteoporozy
  wspomagająco w utrzymaniu prawidłowej kondycji stawów (choroby zwyrodnieniowe stawów, dna moczanowa)
  wspomagająco w zachowaniu silnej odporności organizmu (dla osób obłożnie chorych, unieruchomionych)
  wspomagająco w zachowaniu prawidłowego stanu układu nerwowego (przy stanach depresyjnych, w warunkach stresu fizycznego i
psychicznego)
  wspomagająco w utrzymaniu prawidłowej funkcji wątroby
  wspomagająco dla zachowania prawidłowej kondycji skóry, włosów i paznokci
  wspomagająco w kontroli procesów starzenia się organizmu

Zalecane spożycie: jedną lub dwie kapsułki trzy razy dziennie po posiłku, popijając wodą.

Klasyczne opracowanie podręcznikowe z dziedziny farmakognozji – monografia „Handbook of medicinal herbs”, wyd. 2, opracowane
przez J. Duke i wsp., 2002, CRS Press, specyfikuje aktywność gatunków botanicznych stanowiących bazę przedmiotowych produktów.
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