
Étrend-kiegészítők, vitaminok

BiyoVIR étrend-kiegészítő cseppek
50 ml
B 536-2

Vegye fel a harcot a fertőzésekkel szemben!
Az ősz beköszöntével, a nyirkos, hideg időszakban, a stresszes 
hétköznapok során gyorsan fogynak a szervezetünk nyáron 
megszerzett tápanyag-tartalékai, könnyen megbetegedhetünk. 
Érdemes megelőzni a bajt immunerősítő gyógynövények, például a 
figyelemre méltó grapefruit segítségével. Az év azon időszakaiban, 
amikor megszaporodnak a fertőzéses betegségek, akár megelőzésre, 
akár kezelésre is kitűnő eszköz. Sokrétű felhasználást tesz lehetővé, 
ugyanis külsőleg és belsőleg egyaránt alkalmazható. Külsőleg 
különféle bőrproblémákra, gombás fertőzésekre (pl.: köröm-, 
bőrgomba), gyulladásos bőrbetegségekre, pattanásokra, sebekre, 
herpeszre ajánlott.

ÖSSZETEVŐK

A napi adag (2 x 2 fújás) tartalmaz:

Megnevezés: Mennyiség: NRV%

Hidegen sajtolt grapefruit (Citrus 
paradisi) magolaj

0,56 ml n.m.

Bíborkasvirág (Echinacea 
purpurea)-kivonat

0,16 ml n.m.

Hidegen sajtolt homoktövis (Hip-
pophae rhamnoides) magolaj

0,08 ml n.m.

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

Alkalmazási javaslat:

- immunvédelem

- megfázás, influenza

- fertőzéses, gyulladásos megbetegedések

- különféle bőrbetegségek

     
Használati utasítás

Napi kétszer 2 fújás (0,8 ml) a nyelv 
alá, étkezések előtt legalább 15 

perccel.

Külső használat előtt mossuk meg az 
érintett bőrfelületet BioG folyékony 

szappannal.

A termék 960 cseppet tartalmaz. 
Egy felnőtt esetében 2 hónapra is 

elegendő. 

A termék adalékokat, mestersé-
ges színezéket nem tartalmaz.



Összetevők lehetséges hatásai

Grapefruit
Belsőleg emésztési problémákra, szájüregi fertőzésekre alkalmazható. Hatékony paraziták, bak-
tériumok, vírusok és gombák által okozott fertőzések ellen. Külsőleg különféle bőrproblémák, 
pattanások, gombás fertőzések esetén hatékony. Az antibiotikumokkal szemben nem teszi 
tönkre a bélflórát. Számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, így erőteljes antioxidáns ha-
tású. Találó a megnevezés, miszerint a grapefruit mag kivonata nem más, mint „házipatika egy 
kis üvegben”.

Bíbor kasvirág (echinacea)
Segít a fertőzések leküzdésében, erősíti az immunrendszert. Méregtelenít, ezáltal segítheti a 
betegségekből való felépülést. Légúti, szájüregi, húgyúti és nőgyógyászati fertőzések kiegészítő 
és megelőző kezelésére alkalmas. Antiallergén hatású, külsőleg nehezen gyógyuló sebekre, 
ekcémára és gyulladásos bőrbetegségekre alkalmazható.

Homoktövis olaj
Roboráló hatású, erősíti az immunrendszert. Támogatja az emésztő- és légzőszervrendszert. 
Mozgásszervi, érrendszeri, nőgyógyászati betegségek esetén is segíthet. Öregedésgátló, 
gyulladáscsökkentő, májvédő hatása is ismert. C-vitaminban és karotinoidokban gazdag. Ezek 
a fontos antioxidáns hatású vegyületek nagymértékben hozzájárulnak az egészséges látás 
megőrzéséhez. Magas C-vitamin tartalma segíti a vas felszívódását a szervezetben, ami bizto-
sítja az egészséges véráramlást.

TERMÉKKOMBINÁCIÓK

Az őszi-téli időszakban főként megelőzésre gyermekeknek a BiyoKID – BiyoVIR – LCVitamin 
párosítást ajánljuk, felnőtteknek pedig a BiyoVIR – LCVitamin – ExtraDrops kombinációt.

Gyógyszerek szedése mellett, fokozott elővigyázatossággal alkalmazható! A grape-
fruit megváltoztathatja egyes gyógyszerek hatásait, ezért használat előtt, feltét-
lenül ki kell kérni a kezelőorvos véleményét!
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