
Étrend-kiegészítők, vitaminok

BiyoKID étrend-kiegészítő cseppek
50 ml
B 537-2

Gyermek multivitamin
A BiyoKID cseppek egy komplex hatású multivitamin készítmény, mely 
valódi védelmet ad a gyermekeknek. Szeptembertől április végéig van 
a legnagyobb szükség rá, amikor a gyerekek a legnagyobb eséllyel 
vannak kitéve a fertőzéseknek. A beszoktatás nehéz időszak, mert 
akkor betegeskednek legtöbbet a kicsik. A zárt közösségben hamar 
megjelennek a fertőző betegségek. A napsütéses órák száma csökken, 
fogynak az idénygyümölcsök, egyre inkább fennáll a vitaminhiány 
veszélye, ezáltal gyorsabban támadnak a különféle fertőzések, 
vírusok. Ehhez nyújt segítséget a BiyoKID étrend-kiegészítő cseppek, 
mely természetes alapanyagaival teljes körű védelmet biztosít a 
gyermekek számára.

ÖSSZETEVŐK

A napi adag (10 csepp) tartalmaz:

Megnevezés: Mennyiség: NRV%

Acerola (Malpighia glabra) termés
kivonat

-ebben C-vitamin 

160 mg

40 mg

n.m.

50

Hidegen sajtolt búzacsíra (Triticum 
aestivum) olaj

64 mg n.m.

Bíborkasvirág (Echinacea 
purpurea) virágos hajtásvég olajos 

kivonat

3,2 mg n.m.

Fekete áfonya (Vaccinium myrtil-
lus) levél olajos kivonat

3,2 mg n.m.

Feketeribizli (Ribes nigrum) levél 
olajos kivonat

3,2 mg n.m.

K2-vitamin (menakinon-7) 37,44 mcg 49,9

D3-vitamin (kolekalciferol) 2,5 mcg 50
* NRV %: A felnőttek számára javasolt napi beviteli referencia érték.

* n.m.: nincs meghatározva

 ALKALMAZÁSI JAVASLAT:
- immunerősítés

- meghűléses állapotok
- influenza
- fertőzések

- allergiás panaszok

Ajánlott adagolás:
10 csepp naponta, étkezés előtt 

legalább 15 perccel.

A termék 960 cseppet tartalmaz. 
Egy gyermek részére 4-5 hónapra, 
két vagy többgyermekes család-
ban több hónapra is elegendő.

A termék adalékokat, 
mesterséges színezéket nem 

tartalmaz.



Összetevők lehetséges hatásai

Acerola
Magas C-vitamin tartalmának köszönhetően támogatja a fogak, csontok, a porcok és a szem egészsé-
gét. Hozzájárulhat az idegrendszer optimális működéséhez. Ásványi anyag tartalma a szabadgyökök 
ellen jótékony hatású. Egyes B-vitaminokon túl gazdag C-vitamin forrás, sok káliumot, magnéziu-
mot, A-, B1-, B2-, és B3-vitamint is tartalmaz. A karotin tartalma olyan magas, hogy össze sem lehet 
hasonlítani a sárgarépáéval. Emellett magnézium, niacin, pantoténsav, tiamin és riboflavin tartalma 
elősegíti a többi mikrotápanyag hatékonyságát.

Fekete ribizli
Antioxidáns hatású. Vitamintartalmánál fogva a meghűléses megfázások kiváló természetes gyó-
gyszere. Vashiányos vérszegénység esetén ugyancsak hasznos a fogyasztása, jelentős kalcium- és 
vastartalmának köszönhetően. Segíti a bélflóra egészséges alakulását. Sok található benne az A-
vitamin provitaminjából, a karotinból, B1-, B2- és E-vitaminból is és természetesen C-vitaminból.

Fekete áfonya
Magas antioxidáns tartalmú, így rendkívül jótékony hatással van a szív- és érrendszerre, az ide-
grendszerre. Segítheti az éleslátást, az erős fényhez való alkalmazkodást. Számos szemrendellenes-
ség esetén nyújthat segítséget. A legújabb kutatási adatok szerint az áfonya valóban megérdemli a 
jó hírnevét: mindössze egyetlen adag áfonya annyi antioxidánst tartalmaz, mint amennyi antiox-
idáns található 5 adag sárgarépában, almában, brokkoliban vagy sütőtökben.

Bíbor kasvirág
Erősíti az immunrendszert, segít a fertőzések leküzdésében. Természetes antibiotikum. 
Méregtelenítő hatása is ismert. Légúti, szájüregi és húgyúti fertőzések esetén lehet segítségünkre.

D3-K2 vitamin
A D- és a K-vitamin hozzájárul a normál csontozat fenntartásához. Fontos szerepük van az izmok 
egészségében és az immunrendszer normál működésében. Ha a kicsi gyermekek szervezetében 
alacsony a D-vitamin szintje, nem megfelelően fejlődik a csontozatuk és nem lesz erős vázrendsz-
erük. A K2-vitamin hiányában a D-vitamin többet árthat, mint használna. A K2-vitamin feladata, 
hogy a fehérjéket aktiválja, így a kálcium valóban a csontokhoz szállítódjon és ne a lágy szövetekben 
halmozódjon fel.
Egy csepp BiyoKID-ben 200 NE D3-vitamin van, és mivel 2x5 csepp a javasolt napi menny-
iség, így 2000 NE D3-vitamin kerül a gyermek szervezetébe, ami optimálisnak tekinthető.

TERMÉKKOMBINÁCIÓK

Az őszi-téli időszakban megelőzésre főként a BiyoKID – BiyoVIR – LCVitamin párosítást ajánljuk.
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