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BioGreens este un produs 100% natural, organic ?i vegan, care con?ine super-alimente verzi, alge ?i acerola. Produsul este o surs? bogat? de
clorofil?, fitonutrien?i, proteine, vitamine (C, complexul de vitamine B) ?i minerale, fier, potasiu, calciu, enzime (SOD), glucorafanin?,
indol-3-carbinol. Produsul are ac?iune energizant? pentru întregul organism, alcalinizant?, antioxidant?, detoxifiant? ?i anti-îmb?trânire.

Rating: Nu a fost evaluat înc?
Pret:
Pre?ul de vânzare: 97,50 lei
Reducere:

Pune o întrebare despre acest produs
Producator:

Descriere

BioGreens ORGANIC – 120cps/100gr
1. Ce este BioGreens?
BioGreens este un produs 100% natural, organic ?i vegan, care con?ine super-alimente verzi, alge ?i acerola. Produsul este o surs? bogat? de
clorofil?, fitonutrien?i, proteine, vitamine (C, complexul de vitamine B) ?i minerale, fier, potasiu, calciu, enzime (SOD), glucorafanin?,
indol-3-carbinol. Produsul are ac?iune energizant? pentru întregul organism, alcalinizant?, antioxidant?, detoxifiant? ?i anti-îmb?trânire.

2. Ce con?ine Biogreens? Ingredientele Biogreens
BioGreens con?ine super-alimente verzi, foarte bogate în clorofil? (”sângele plantelor”), vitamine, minerale ?i al?i nutrien?i u?or
asimilabili ?i care au multiple efecte benefice pentru organism.
Ingrediente: iarba de grâu - Triticum aestivum, chlorella - Chlorella vulgaris, iarb? de orz – Hordeum vulgare , spirulin?– Arthrospira
platensis, frunze de ment? - Mentha piperita, germeni de grâu - Triticum aestivum, germeni de broccoli - Brassica oleracea var. botrytis,
germeni de orz- Hordeum vulgare, extract uscat din fructe de acerola - Malpighia glabra (standardizat în 17% vitamina C).
Grâul verde este foarte bogat în clorofil?, aminoacizi esen?iali, vitamine ?i antioxidan?i. Îmbun?t??e?te oxigenarea celular?, are efecte
antiinflamatoare, stimuleaz? detoxifierea sângelui ?i stimuleaz? produc?ia de hemoglobin?. Reduce toxicitatea asociat? radia?iilor ?i
chimioterapiei.
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Orzul verde con?ine mai mult calciu decât laptele de vac?, precum ?i foarte mult fier, vitamina C, vitaminele B6 ?i B12, aminoacizi ?i
enzime. Are ac?iune alcalinizant?, combate ac?iunea radicalilor liberi ?i hipercolesterolemia, stimuleaz? regenerarea celular? ?i combate
anemia.
Chlorellacon?ine peste 50% proteine u?or asimilabile. Este considerat? un super-aliment datorit? propriet??ilor detoxifiante (chiar ?i
împotriva unor metale grele, conform unor studii), de asemenea contribuie la reglarea tensiunii ?i a hipercolesterolemiei, stimuleaz?
dezvoltarea florei intestinale benefice ?i îmbun?t??e?te sistemul imunitar
Spirulina con?ine substan?e active antioxidante, regenerante ?i anti-îmb?trânire (vitamina E, betacaroten, super oxid dismutaza),
con?ine fitocianine cu ac?iune antiinflamatoare, combate anemia ?i are ac?iune hepatoprotectoare.
Menta stimuleaz? digestia, combate spasmele ?i flatulen?a ?i are efecte analgezice ?i calmante asupra tractului diestiv, dar ?i a
sistemului nervos în general. Influen?eaz? benefic memoria ?i starea de spirit.
Germenii de grâu sunt indica?i în tratamentul avitaminozelor, asteniei, constipa?iei, dar ?i în diabet ?i în perioadele de convalescen??.
Stimuleaz? sistemul imunitar, sunt o surs? foarte bun? de vitamina E (important? pentru protec?ia membranelor celulare ?i împotriva
radicalilor liberi) ?i vitamine din complexul de B-uri. Stimuleaz? regenerarea ?esuturilor ?i vindecarea r?nilor. Nu con?in gluten.
Germenii de broccoli sunt mai concentra?i în principii nutritive ?i terapeutice decât broccoli matur. Au fost intens studia?i pentru
efectele protectoare împotriva cancerului. Con?in enzime care stimuleaz? faza a II-a a detoxifierii hepatice ?i sunt puternic antioxidan?i.
Pot îmbun?t??i rezisten?a la insulin? ?i nivelul colesterolului. Contribuie la protec?ia celulelor retiniene
Germenii de orz sunt o surs? bun? de fibre care regleaz? tranzitul ?i stimuleaz? dezvoltarea bacteriilor probiotice. Con?in niacin?
(vitamina B3), important? pentru s?n?tatea sistemului cardiovascular.
Acerola este unul din cele mai bogate alimente ca ?i con?inut de vitamina C natural?

3. Cum ac?ioneaz? Biogreens?
Clorofila din super-alimentele verzi incluse în formula BioGreens stimuleaz? aportul de oxigen c?tre celule ?i amplific? mecanismele
naturale de detoxifiere celular?. Este esen?ial? pentru s?n?tatea inimii, mu?chilor ?i nervilor, contribuie la combaterea Candida albicans
are propriet??i antioxidante, combate respira?ia urât mirositoare, mirosurile cutanate ?i regleaz? tranzitul.
Clorofila si clorofilina cresc activitatea de detoxifiere a ficatului, sc?zând efectul aflatoxinelor la acest nivel. Au de asemenea poten?ial
de stopare a cre?terii ?i înmul?irii celulelor canceroase în colon. Clorofila reprezint? cea mai semnificativ? surs? natural? de magneziu ?i
are abilitatea de a controla ?i regla nivelul de calciu în organism.
Poate fi folosit? în curele de sl?bire pentru efectul s?u de control al apetitului.
Sulforafanul ?i glucorafanina stimuleaz? producerea în intestine a unor enzime care asigur? protec?ie împotriva radicalilor liberi,
împotriva substan?elor care deterioreaz? ADN-ul, precum ?i împotriva inflama?iei, manifestând astfel un poten?ial protector ?i inhibitor
împotriva dezvolt?rii celulelor canceroase.Au propriet??i bactericide si bacteriostatice ?i asigur? men?inerea s?n?t??ii stomacului ?i
intestinelor.
Superoxid dismutaza (SOD) este o enzim? ce revitalizeaz? celulele ?i reduce rata distrugerii lor de c?tre radicalii liberi, scade speciile
reactive de oxigen generate de stresul oxidativ ?i, astfel, inhib? activarea celulelor endoteliale ?i interac?iunile leucocite-celule
endoteliale. Protejeaz? împotriva substan?elor carcinogene (inclusiv a radia?iilor UV sau provenite de la calculator), diminueaz?
perioada de convalescen?? resim?it? de organism ?i are efect anti-îmb?trânire.
Indol 3 carbinolul este un antioxidant puternic ce protejeaz? celulele de radicalii liberi, contribuind la men?inerea balan?ei hormonale,
cât ?i la men?inerea s?n?t??ii prostatei; sus?ine procesul de detoxifiere hepatic? ?i reproducerea celular? s?n?toas?.
Carotenoidele sunt convertite în organism în vitamina A si prin efectul puternic antioxidant contribuie la protec?ia celular?, la
îmbun?t??irea rezisten?ei organismului la infec?ii; stimuleaz? cre?terea celulelor ?i este vital? pentru o bun? s?n?tate a pielii, p?rului,
din?ilor, gingiilor ?i a retinei.
Seleniul este un microelement antioxidant cu posibil efect anticancerigen. În organism, seleniului îi revine rolul de a contribui la
realizarea respira?iei celulare, la protejarea hemoglobinei celulelor ro?ii. În plus, seleniul este ?i antiaterogen ?i antisenescent,
propriet??i deosebit de benefice îndeosebi pentru persoanele în vârst?. De asemenea, acest mineral contribuie la men?inerea
elasticit??ii ?esuturilor, atenueaz? simptomele specifice menopauzei, poten?eaz? tratamentele aplicate în bolile cardiovasculare ?i
afec?iunile dermatologice ale scalpului.
Ficocianina sus?ine s?n?tatea creierului ?i a inimii, protejeaz? împotriva stresului oxidativ ?i sus?ine s?n?tatea sistemului imunitar;
joac? un rol important în regenerarea celulelor stem.

4. Mod de administrare
Produsul sub form? de pudr? se administreaz? în amestec cu sucuri naturale de fructe sau ap?, în smoothie-uri ?i shake-uri (vezi re?ete pe
www.biogreens.ro). Produsul sub form? de capsule se administreaz? cu ap? sau ceai. BioGreens poate fi consumat pe termen nelimitat, în cure
de minimum o s?pt?mân? pe lun?.
Doze uzuale
Pentru varianta pudr?: Doza zilnic?: Copii 6-12 ani: ½ linguri??/zi (2 g); copii peste 12 ani ?i adul?i: 1-2 linguri?e/zi (4-8 g). Doza maxim?: 3
linguri?e/zi (12 g).
Pentru varianta capsule: câte 4 capsule de 1-2 ori pe zi. Doza maxim?: 12 capsule/zi. Poate fi consumat pe termen nelimitat, în cure de
minimum o s?pt?mân? pe lun?.
Produsul este disponibil în flacon cu 100 g de pulbere sau 120 de capsule.
Precau?ii: Pentru copiii sub 6 ani, persoanele cu diabet sau alergie la oricare dintre ingrediente, cele cu afec?iuni grave sau care au suferit
interven?ii chirurgicale recente, femei îns?rcinate sau care al?pteaz?, se va cere sfatul
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5. Informa?ii nutri?ionale
Con?inut
nutri?ional

Valoare
energetic?
Glucide
totale, din
care:
• Fibre
totale, din
care:
- Fibre
solubile
- Fibre
insolubile
Lipide
Proteine
Sodiu
Potasiu
Fosfor
Calciu
Magneziu
Fier

Per por?ie de Per por?ie de Per 100 g
servire (8g) servire
produs
capsule
(1,8g/4 cps)
51,36 KJ /
23,11 KJ /
1284 KJ / 307
12,28 Kcal 5,52 Kcal
Kcal
2,26 g
1,01 g
56,69 g
1,21 g
0,54g
30,22 g
0,35 g
0,15g
8,72 g
0,86 g
0,39g
21,50 g
0,14 g
0,06 g
3,58 g
1,08 g
0,49g
27,03 g
3,67 mg
1,65g
91,9 g
88,4 mg
39,78g
2,21 g
22,8 mg
10,26g
0,57 g
20,8 mg
9,36g
0,52g
8,0 mg
3,6g
0,20 g
1,3 mg
0,59g
33 mg

Con?inutul nutri?ional al produselor naturale poate varia de la un lot la altul.

6. Alte informa?ii utile
BioGreens este un produs original al Zenyth Pharmaceuticals srl, str. Petru Rare? nr. 50A, loc. Bistri?a, com. Alexandru cel Bun, jud. Neam?,
România, tel. +40233.222.203.
Condi?ii de p?strare: ferit de lumin? ?i umezeal?, într-un loc uscat ?i r?coros, în flaconul original. A se consuma de preferin?? înainte de: vezi
pe capac.
Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabrica?iei (vezi lotul: ziua ?i luna), în condi?iile de p?strare indicate mai sus.
Flaconul con?ine un plic pentru absorbirea umidit??ii. A nu se consuma!
BioGreens este înregistrat ?i notificat la Serviciul Na?ional pentru Plante Medicinale, Aromatice ?i Produse ale Stupului cu nr. 8067/2013
(BioGreens pudr?) ?i cu nr. 8070/2013 (BioGreens capsule).
BioGreens este fabricat în sistem integrat de management calitate-siguran?? alimentar? ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, certificat de
organismul german TUV NORD.
BioGreens este un supliment alimentar. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o diet? variat? ?i echilibrat? ?i un mod de via?? s?n?tos! Produsul
BioGreens nu este un medicament, de aceea nu poate înlocui medicamentele în bolile cronice. În cazul în care experimenta?i reac?ii adverse ?i
considera?i c? se datoreaz? acestui supliment, înceta?i administrarea produsului! Nu l?sa?i acest produs la îndemâna copiilor! Nu dep??i?i doza
maxim? recomandat?.

Reviews
Nu exist? comentarii pentru acest produs.
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