
Étrend-kiegészítők, vitaminok

BiyoRLX étrend-kiegészítő cseppek
30 ml
B 531-2

A stressz ellen természetesen!
A stressz minden korosztályt érint, fiatalokat és időseket egyaránt. 
Átmenetileg a szervezet tudja kompenzálni a hajszát, ám hosszú 
távon a stresszes életmód súlyos következménnyel járhat. Ez 
az állandósult felfokozott idegi állapot alvási problémákhoz, 
kimerültséghez, feszültséghez, nyugtalansághoz, koncentráció- és 
teljesítménycsökkenéshez, vagy akár szorongáshoz és depresszióhoz 
vezethet. A BiyoRLX segíthet a stressz leküzdésében, mivel olyan 
nagy hagyománnyal rendelkező növények kerültek bele, melyek 
hozzájárulnak a normál idegállapot fenntartásához, illetve a 
pihentető alváshoz. Kivonatolása búzacsíra olajban történik, ezáltal 
a készítmény tartalmaz A-, E-, B-vitaminokat, valamint ásványi 
anyagokat, nyomelemeket és Omega 3-at.

Alkalmazási javaslat:

- kimerültség, túlterheltség esetén

- stresszes időszakban

- alvási problémák esetén

Használati utasítás:
Ajánlott adagolás
Napi egy fújás (0,2 ml) a nyelv alá, étkezés előtt legalább 10 perccel (ez 
maximum 4-szer ismételhető).
A 30 ml-es kiszerelés kb. 200 fújást tesz lehetővé. Napi 1-2 fújás es-
etén, akár 3 hónapra is elegendő lehet.
Nem tartalmaz alkoholt, így gépjárművet vezetők is használhatják.

        TERMÉK ÖSSZETEVŐK: 
Hidegen sajtolt búzacsíra olaj
Golgota virág olajos kivonat
Citromfű olajos kivonat
Komló termés olajos kivonat
Borsmenta levél olajos kivonat

A termék adalékokat, 
mesterséges színezéket 

nem tartalmaz.



 ÖSSZETEVŐK                     

 A napi adag (0,2 ml) tartalmaz:

 

Megnevezés: Mennyiség: NRV%

Hidegen sajtolt búzacsíra (Triticum 
aestivum) olaj

0,1 ml n.m.

Golgota (Passiflora incarnata) 
virág olajos kivonat

0,04 ml n.m.

Citromfű (Melissa officinalis) 
olajos kivonat

   0,0275 ml n.m.

Komló (Humulus lupus) termés 
olajos kivonat

0,0125 ml n.m.

Borsmenta (Mentha piperita) levél 
olajos kivonat

0,0125 ml n.m.

*NRV%=A felnőttek számára javasolt napi beviteli referencia érték.
n.m.= nincs meghatározva

Összetevők lehetséges hatásai

Búzacsíra olaj
B-vitamin tartalmának köszönhetően görcsoldó, légzőszervi frissítő és nyugtató hatású.

Golgotavirág hajtása
Jótékony hatással van az idegrendszerre. Kiváló nyugtató hatású, jól alkalmazható depresszió, 
stressz, szorongás tüneteinek a kezelésére.

Citromfű
Elsősorban idegerősítő és nyugtató hatása ismert. Alvási zavarokra, kezdődő depresszióra, ide-
ges eredetű szívpanaszokra használják. Szabályozza a pajzsmirigy működését és csökkenti a 
túltermelésből adódó idegességet. Menstruáció előtti idegfeszültség csökkentésére is alkalmas.

Komló olajos kivonata
ideges és szapora szívműködésnél a pulzus gyorsaságát csökkenti. Segíti a nyugodt alvást.

Borsmenta
Ellazít, megnyugtat. Idegi eredetű gyomor-és bélrendszeri panaszok esetén is segíthet.
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