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Borrelin 6 Yango Borelioza Kompleks
ziół przy boreliozie 100 kapsulek
Cena

79,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Yango

Opis produktu

Borrelin 6™ - 100 kapsułek
Dystrybutor: Yango
Borrelin 6™ powstał z myślą o wspomaganiu organizmu przy boreliozie i chorobach odkleszczowych.
Profesjonalne wsparcie organizmu przy boreliozie i chorobach odkleszczowych
Zawiera wyłącznie naturalne składniki, które harmonizują pracę organizmu
Bez dodatków i wypełniaczy
Mieszanka antyoksydantów Oxy Protect™ która gwarantuje zachowanie pełnej świeżości składników
Kapsułki roślinne, delikatne dla żołądka, przyjazne wegetarianom i weganom

Borrelin 6. Składnik aktywny w 1 kapsułce:
Czystek kreteński - ekstrakt 10:1 75 mg
Szczeć pospolita - ekstrakt 10:1 75 mg
Oregano - ekstrakt 10:1 75 mg
Czosnek pospolity - ekstrakt 10:1 65 mg
Vilcacora - ekstrakt 10:1 35 mg
Rdestowiec japoński - ekstrakt 25 mg (w tym trans-resweratrol 12,5 mg)
Mieszanka Oxy Protect™ 50 mg (w tym: witamina C 40 mg, ekstrakt z pestek winogron 10 mg > OPC 95% 9,5 mg )

Borrelin 6. Pozostałe informacje
Kapsułek w opakowaniu: 100 kapsułek
Rodzaj kapsułek: Roślinne
Sugerowana dawka dzienna: 1 kapsułka
1 opakowanie wystarcza na: 100 dni
*%RWS - referencyjna wartość spożycia

Borrelin 6. Składniki
Borrelin 6 zawiera: 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
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(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.

Informacja: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Osoby
przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane małym dzieciom,
kobietom w ciąży oraz karmiącym. Wyprodukowano w Unii Europejskiej. Podmiot odpowiedzialny: YANGO Sp. z o.o. Masa
netto: 40 g.
Informacja alergiczna: produkt nie zawiera glutenu, cukru, składników mlecznych, soli spożywczej, kukurydzy, skorupiaków,
pszenicy, soi. Produkowane bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących. Produkt wolny od
metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, ołów czy rtęć.

OPINIE
Marta Jaworska 21-01-2018
Polecam z całego serca! Bardzo pomógł mi przy boreliozie
kniazpiort 19-06-2018
Lek został mi polecony na boreliozę jako jeden z najlepszych na rynku. Wcześniej stosowałem protokół Buchnera, ale nie
nadążałem brać tylu ziół. W tym leku jest cały zestaw ziół i według mnie działa tak samo dobrze. Czuje się doskonale, nie mam
bólów stawów i mogę normalnie pracować.
Mariola 03-09-2018
Od roku byłam leczona na boreliozę za pomocą antybiotyków ale bardzo źle się po nich czułam. Przeszłam na medycynę
naturalną i od kilku miesięcy biorę Borrelin. Moje samopoczucie jest o niebo lepsze, nie mam tak uciążliwych bóli jak
wcześniej, poprawiło się myślenie, nie zapominam, śpię normalnie, gdzie dawniej miałam z tym duże problemy. Ogólnie widzę
bardzo duża poprawę i wierzę, że uda mi się wyleczyć z tej paskudnej choroby.
Rekomendacja Gabinetu BioMora 14-02-2020
Polecamy Borrelin 6 od kilku lat. Bardzo sprawdza nam się u pacjentów chorych na boreliozę. Pomaga zarówno przy świeżych
zakażeniach jak i w przewlekłych przypadkach. Obserwujemy w naszym gabinecie ustąpienie takich dolegliwości jak bóle
stawów, drętwienia kończyn, bóle głowy, zawroty głowy, utrudnienie chodzenia, zaburzenia pracy serca, problemy z pamięcią,
nadwrażliwość czuciowa i słuchowa, przewlekłe zmęczenie oraz depresja (borelioza bardzo często wpływa na rozwój depresji).
Borrelin 6 ma bardzo dobre dawki składników, jest silnym i skutecznym środkiem. Jest do tego łatwy w użyciu, bo nie są to
zioła, które trzeba parzyć czy oleje, które trzeba samemu robić. Wiele osób miało z tym trudności i Borrelin jest dla nich
idealnym rozwiązaniem. Preparat jest odpowiednio przygotowany przez producenta, aby wykazywał maksymalną
przyswajalność. Nie zawiera zmielonego suszu ziół a specjalnie zrobione ekstrakty, charakteryzujące się skutecznym
działaniem. Polecamy go z czystym sumieniem.
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