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Antibi®
Doplněk stravy Antibi® obsahuje široké spektrum přírodních
složek, které příznivě ovlivňují odolnost, harmonii a vitalitu organismu. Je prospěšný zejména v obdobích považovaných za
nepříznivé a vyžadujících podporu imunitního systému.
Echinacea přispívá k přirozené obranyschopnosti, pečuje o horní
cesty dýchací a močové cesty. Výtažek z hroznových jader je
součástí péče o imunitu, o kardiovaskulární systém i krevní tlak.
Česnek pomáhá udržovat normální hladinu cholesterolu, pečuje o srdce, cévy, játra, podporuje odolnost organismu. Pór je
zdrojem vitamínů, minerálů, éterických olejů, které mu dodávají
charakteristickou chuť. Houba rezavec šikmý obsahuje zdraví
prospěšné beta-glukany, antioxidanty, steroly, v ruském lidovém
léčitelství je její působení uváděno jako tonizující, adaptogenní
a imunitu posilující. Propolis je produktem stavební činnosti včel,
je zdrojem B vitamínů a flavonoidů. Oregano má prospěšný vliv
na imunitu, horní cesty dýchací, trávení. Olivový olej pozitivně
ovlivňuje krevní tlak, hladinu cukru v krvi, přirozenou obranyschopnost. Med zlepšuje chuť přípravku, doplňuje účinky bylin.
Balení: 150 ml
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Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou
stravu a zdravý životní styl.

Doporučené dávkování: 7,5 ml (1 až 1,5 čajové lžičky) 2x denně (ráno
a v poledne, po jídle, nechat rozpustit v ústech). Před použitím protřepat.
Složení: med, extrakt z echinacey (Echinacea purpurea), propolisový extrakt
(Propolim), extrakt z hroznových jader (Uva semina), bílé víno, česnek (Allium),
pór zahradní (Allium porrum), rezavec šikmý (Inonotus obliquus), olivový olej
(Oleum oliva), oreganový olej (Oregano oleum), stévie. Obsah alkoholu 4,2 %.
Obsah účinných látek v 15 ml: propolisový extrakt 800 mg, extrakt z echinacey 800 mg, extrakt z hroznových jader 800 mg, bílé víno 680 mg, česnekový
extrakt 660 mg, extrakt z póru zahradního 660 mg, extrakt z houby rezavec
šikmý 100 mg, olivový olej 63,7 mg, oreganový olej 27,3 mg, měď 1 mg
Výrobek není určen dětem, těhotným a kojícím ženám, osobám alergickým
na včelí produkty, diabetikům.

