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Link do produktu: https://biomarkoweprodukty.pl/flawigran-glukomin-90-g-p-102.html

FLAWIGRAN – GLUKOMIN 90 G
Cena brutto

65.00 zł

Cena netto

60.19 zł

Numer katalogowy

281

Opis produktu
Flawigran - Glukomin Biolit - kontrola nad prawidłowym poziomem cukru we krwi
i utrzymanie prawidłowej pracy narządu wzroku

Substancje zawarte w produkcie wpływają na kontrolę procesów utrzymujących prawidłowe
dotlenienie a tym samym utrzymują prawidłową pracę serca i mózgu. Wspomagają w utrzymaniu
prawidłowego funkcjonowania: systemu nerwowego, krążenia mikronaczyniowego; pomocny w
utrzymaniu prawidłowego stanu oczu, w przypadku zmęczenia wzroku, nadwrażliwości na promienie
słoneczne albo czynniki uczulające zewnętrzne. Utrzymują prawidłową ostrość widzenia i prawidłowy
poziom glukozy we krwi. Wspomagają w kontroli prawidłowego oczyszczenia organizmu z
toksycznych substancji.

Działanie substancji
czynnych:
- ziele świetlika wspomaga w utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia w gałce ocznej,
- rokitnik wspomaga utrzymanie prawidłowego nawilżenie śluzówki oka, wpływa na utrzymanie
prawidłowego dotlenienia mózgu i serca, wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego,
- borówka wspomaga w utrzymaniu odpowiedniego krążenia mikronaczyniowego, utrzymuje
prawidłową ostrość widzenia,
- dzika róża utrzymuje prawidłową pracę systemu odpornościowego, prawidłowe krążenie
naczyniowe i system nerwowy,
- korzeń łopianu utrzymuje prawidłowy poziom glukozy we krwi.

Wskazania do stosowania substancji czynnych:
- wspomagająco w kompleksowej terapii zespołu suchego oka,
- wspomagająco przy utrzymaniu prawidłowej kondycji wzroku,
- wspomagająco w nadwrażliwości oka na promienie słoneczne i zewnętrzne czynniki uczulające,
- wspomagająco w kompleksowej terapii zaćmy, jaskry, krótkowzroczności, dalekowzroczności,
niedotlenienia siatkówki oka,
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- wspomagająco w utrzymaniu prawidłowego dotlenienia mózgu (i bólach głowy związanych z
niedotlenieniem),
- profilaktycznie dla prawidłowej funkcji serca i mózgu oraz układu nerwowego,
- wspomagająco przy długotrwałej pracy przy komputerze,
- wspomagająco dla zawodowych kierowców i pilotów,
- wspomagająco dla utrzymania prawidłowej odporności,
- wspomagająco w utrzymaniu prawidłowego stanu cukru (w cukrzycy).

Skład: ekstrakt i błonnik korzenia łopianu, ekstrakty: ziela świetlika, rokitnika, borówki,
dzikiej róży, marchwi, gryki.

Substancje zawarte w produkcie: karotenoidy, tokoferole, fosfolipidy, polisacharydy, fitocydy,
flawonoidy, witamina C, witaminy grupy B, kwas foliowy, kwasy organiczne oraz substancje
garbnikowe działają antyoksydacyjnie, utrzymują prawidłowe dotlenienie i metabolizm komórek.

Zalecane spożycie: jedną miarkę granulatu rozpuścić w 100 ml ciepłej wody i wypić bezpośrednio
po przyrządzeniu. Spożywać trzy razy dziennie podczas posiłku.
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