BIOMULTIVITAMIN
Gyógynövény- és gyümölcskivonatot tartalmazó bioinformációs, táplálék kiegészítő készítmény
A Biomultivitamin természetes vitaminokban, ásványokban és biológiailag aktív
anyagokban gazdag
gyógynövényés
gyümölcskivonatot
tartalmazó
bioinformációs táplálék kiegészítő. Elsősorban a szív, a szívburok, a tüdő, a
vékony- és vastagbél, továbbá a gyomor, a lép és a hasnyálmirigy, a húgyhólyag,
a máj, az epehólyag, valamint a három sugárzó energetikai pályáját
harmonizálja.
Használata:
A szervezet számára optimális mennyiségben és természetes formában
biztosítja a vitaminokat, tonizálja és felfrissíti a testet, illetve támogatja az
immunrendszer működését. Növeli a szervezet vírusos és bakteriális eredetű
megbetegedésekkel, valamint a stresszel szembeni védekező-képességét,
illetve ellensúlyozza a szennyezett környezet ránk ható negatív hatásait. Erősíti a pszichikai kondíciót,
jókedvre derít, és segít megelőzni a fáradtság és a kimerültség érzésének kialakulását. Magas antioxidáns
tartalmának köszönhetően lassítja a szervezet öregedését. Segíti az emésztést, óvja az emésztőrendszer
nyálkahártyáit, és biztosítja a belek egészséges állapotát. Védi a szívet és az ereket, segítségével
megelőzhető a szív- és érrendszeri, valamint egyéb civilizációs betegségek kialakulása.
További alkalmazhatóság:
Helytelen táplálkozás esetében, táplálkozási szokások változtatásakor, diétázás és vegetáriánus
táplálkozás esetén.
Antibiotikumok vagy hormontartalmú fogamzásgátlók használata miatt megterhelt bélrendszer, illetve
különböző bélbetegségek esetében.
Kimerítő életvitel esetén: stressz, alkohol, dohányzás, kávé.
Nagy pszichikai, fizikai terhelés, megerőltető sporttevékenység esetén.
Az idegrendszer megfelelő működésének támogatása érdekében.
A bőr és a nyálkahártyák megfelelő állapotának fenntartásához.
Gyomor- és nyombélfekély esetében.
Vörösvérsejtek képzése érdekében (vérszegénység esetén kiváló).
Idősebb korban összességében javítja a testi és lelki funkciókat, valamint támogatja a lábadozás alatti
gyógyulást.
A csontok és a fogak megfelelő állapotának fenntartásához, valamint a csontritkulás kialakulásának
megelőzése érdekében.
Akut vagy krónikus fertőzés esetén (vírusok, baktériumok, gombák).
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Összetétele:
Homoktövis (C, A, E, B, K, cholin)
Vitaminokban gazdag, támogatja az immunrendszer működését, és lassítja az öregedés folyamatát. Növeli a
szervezet ellenálló-képességét a fertőzésekkel szemben, és felgyorsítja a gyógyulás folyamatát. Javítja a
kötőszövetek, valamint a bőr állapotát. Stimulálja az emésztést, és óvja a szívet, valamint az érrendszert.
Preventíven hat a méhnyak-rákkal szemben.
Aloe vera (A, C, B)
Tisztítja a szervezetet, gyulladásellenes hatású, és stimulálja az immunrendszert. Jótékonyan hat a bőrre,
javítja az emésztőrendszer működését, és védi a szívet, valamint az ereket. Preventíven hat a bélrákkal
szemben.
Gránátalma (C, B, A)
Segít eltávolítani a testből a szabadgyököket, és gyulladásellenes hatású. Csökkenti a gyomor savtartalmát,
és támogatja az emésztést. Preventíven hat a prosztatarákkal szemben.
Méhpempő (a vitaminok teljes spektruma)
Javítja a szervezet egészségi állapotát, és növeli a fertőzésekkel szembeni védekező-képességét. Javítja a
kedvet, és harmonizálja a pszichikumot. Támogatja a májregenerációt, valamint a vörösvérsejt-képződést.
Gyorsítja a gyógyulás folyamatát, javítja a bőr, valamint a kötőszövetek állapotát.
Kínai Schizandra (C, E)
Növeli a szervezet ellenálló-képességét fertőzés, fáradtság vagy stressz esetén (adaptogén). Támogatja az
idegrendszer működését, és javítja a pszichikum állapotát. Csökkenti a civilizációs betegségek
kialakulásának veszélyét, pozitívan hat az emésztésre, óvja a szívet és az érrendszert, illetőleg segít a légúti
betegségek leküzdésében.
Japán birs (C, A, B)
Gyulladásellenes és görcsoldó hatású, védi az emésztőcső hámszövetét (epiteliumát).
A bioinformációk olyan frekvenciák, amelyek rendkívül hasonlatosak a vegetatív idegrendszert, valamint a
belső szervek működését szabályzó agykéreg alatti központok irányító frekvenciáihoz. A bioinformációk
működésbelépése által zavar támad a negatív információk sorában, és elindul a visszaható regeneráló
folyamat.
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A Biomultivitaminban található vitaminok
Vitaminok
C aszkorbinsav
A retinol
D kalciferol
E tokoferol
B1 tiamin
B2 riboflavin
B6 piridoxin
B12 kobalamin
B9 folsav
B3 niacin
B5 pantoténsav
H biotin
cholin

Mennyiség
60 mg
0,8 mg
10 mg
25 mg
0,9 mg
0,95 mg
2 mg
2 mg
0,2 mg
2 mg
8 mg
40 mg
2 mg

ANA = ajánlott napi adag
Tekintettel arra, hogy a vitaminok természetes forrásból származnak, a készítmény vitamintartalma kisebb
mértékben ingadozhat.
Adagolása: naponta 1-3x kapszula, étkezés után.
Figyelmeztetés:
Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet!
A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
A készítmény a csomagoláson feltüntetett időpontig fogyasztható (nap/hó/év).
Száraz, sötét, 10-25°C hőmérsékletű helyen tartandó.
A termék használata méh- és szójakészítményekre túlérzékeny személyek esetében nem ajánlott.
A készítmény használata állapotos és szoptató nőknek nem ajánlott.
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