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Devirox capsule vegetale 30 cps
HERBAGETICA

Antiviral intens. Sistem imunitar puternic. Protejează
tractul respirator. Formulă cu 12 extracte naturale
intense pentru eliminarea virusurilor si pentru
intarirea imunitatii.

 

Devirox are o formula unica si complexa cu 12 extracte naturale intense, vitamine și
minerale organice într-o formulă dedicată eliminării virusurilor, fortificării sistemului imunitar
și protecției sistemului respirator.

Sistemul imunitar slăbit și sistemul respirator sunt vulnerabile în fața infecțiilor bacteriene, virale
sau fungice. Devirox are o triplă acțiune în beneficiul sănătății fiind un antiviral intens,
imunostimulator și protector al tractului respirator.

De ce să alegi Devirox pentru sănătatea ta?
Antiviral natural intens
12 extracte naturale intense dintre care 9 extracte sunt standardizate
Triplă acțiune: antiviral, imunostimulator, protector pulmonar
6 extracte antivirale de Astragalus, Măslin, Gheara-mâței, Grapefruit, Lemn-dulce și
Pelinul Negru
6 extracte imunostimulatoare: Ganoderma, Astragalus, Gheara-mâței, Vitamina C,
Vitamina D3 și Zinc
5 extracte dedicate curățarea sistemului respirator: Ghimbir, Lemn-dulce, Măslin,
Ganoderma și Schizandra
Capsulă vegetală

Beneficii Devirox:
Antiviral intens: elimină virusurile și bacteriile;
Imunostimulator: stimulează capacitatea de apărare a sistemului imunitar prin
eliminarea virusurilor și bacteriilor.
Protector al tractul respirator: curăță tractul respirator și crește imunitatea acestuia;
Calmează iritația și durerea la nivelul tractului respirator
Elimină congestia căilor respiratorii
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Asigură protecția și sănătatea bronhiilor
Crește rezistența fizică la stres
Are efect antioxidant

Adjuvant în:

Infecții virale
Infecții bacteriene
Gripă
Viroze respiratorii
Răceală, Tuse
Afecțiuni respiratorii/pulmonare: pneumonie, TBC, bronșită
Deficiențe imunitar

 

Compozitie

Extract 4:1 Astragalus (Astragalus membranaceus)     130
mg  

Extract 3-9:1 de frunze Măslin  (Olea europaea) standardizat cu 20%
Oleuropeină        

  130
mg  

Extract 4:1 Gheara-mâței   (Uncaria tomentosa)
standardizat cu 3% Alcaloizi

 40
mg  

Drojdie-de-bere  (Saccharomyces cerevisiae) ), îmbogățită cu
100.000-120.000 mcg/g Zinc             

 35
mg  

Extract 10:1 Ganoderma  (Ganoderma lucidum)standardizat cu 20 %
Polizaharide           

 30
mg  

Extract Acerola (Malpighia glabra) standardardizat cu 17% Vitamina C     35
mg  

Extract Ghimbir  (Zingiber officinale) standardizat cu 6.6% Gingeroli și
1.2% Shogaoli        

  25
mg  

Extract 4:1 Schizandra   (Schisandra chinensis)  25
mg  

Extract Lemn-dulce   (Glycyrrhiza glabra) standardizat cu 12 % Acid
glicirizinic             

 20
mg  

Extract Grapefruit  (Citrus paradisi) standardizat cu 45% Bioflavonoide    
      

 15
mg  

Extract 4:1 Pelin Negru   (Artemisia vulgaris)              15
mg  

Vitamina D3 Naturală / colecalciferol 0,1%  (furnizând 12.50 mcg D3 /
250% VNR / 500 UI D3)          5 mg 

Administrare

2 capsule de trei ori pe zi


