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L-карнитин 1500mg - Herbioticum
Разфасовка: 30 таблетки 24.50 лв

L-Carnitine 1500mg / L-карнитин 1500mg хранителна добавка, предназначена
за снабдяване с енергия, стимулиране на изгарянето на мазнини, както и по-
бързо въстановяване след интензивно физическо натоварване, подходяща за
спортисти. Опаковка: Буркан: 30 табл. Начин на употреба: По една таблетка
дневно сутрин на гладен стомах, поне 30 мин. преди хранене.

МУЛТИВИТАМИН УАН ДЕЙЛИ - Herbioticum
Разфасовка: 60 таблетки 24.85 лв

ONE DAILY MULTIVITAMIN /  МУЛТИВИТАМИН УАН ДЕЙЛИ хранителна добавка,
предназначена  за  стимулиране  на  имунната  система,  подобряване  на
физическата  и  умствената  дейност,  предпазване  от  заболявания  на
сърдечносъдовата система, както и по-бързо въстановяване след интензивно
физическо натоварване, подходяща за спортисти. Опаковка: Буркан: 60 таб.
Начин на употреба:...

Магнезий+Витамин B6 - Herbioticum
Разфасовка: 60 таблетки 19.65 лв

Mg+B6 Vitamin / Магнезий+Витамин B6 хранителна добавка, предназначена за
снабдяване  на  организма  с  магнезий  и  витамин  B6  ,  както  и  по-бързо
въстановяване  след  интензивно  физическо  натоварване,  подходяща  за
спортисти. Опаковка: Буркан: 60 таб. Начин на употреба: 1-2 таблетки на ден
                                      

ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА СУПРИМ - Herbioticum
Разфасовка: 60 таблетки 28.18 лв

CRANBERRY  SUPREME  /  ЧЕРВЕНА  БОРОВИНКА  СУПРИМ  хранителна  добавка,
предназначена  за  стимулиране  на  имунната  система,  предпазване  от  и
лечение на инфекции и възпаления,  както и по-бързо въстановяване след
интензивно  физическо  натоварване,  подходяща  за  спортисти.  Опаковка:
Буркан:  60 таб.  Начин на употреба:  2  таблетки дневно,  приемани с  вода.
                                      

ВИТАМИН C + ШИПКА - Herbioticum
Разфасовка: 100 таблетки 24.98 лв

VITAMIN  C  +  ROSE  HIPS  /  ВИТАМИН  C  +  ШИПКА  хранителна  добавка,
предназначена за снабдяване на организма с витамин C, както и по-бързо
въстановяване  след  интензивно  физическо  натоварване,  подходяща  за
спортисти. Опаковка: Буркан: 100 таб. Начин на употреба: 1 таблетка дневно.
                                      

Витамин C Ацерола+Акай+Шипка - Herbioticum
Разфасовка: 30 таблетки 10.45 лв

VITAMIN  C  ACEROLA+ACAI+ROSEHIPS  /  Витамин  C  Ацерола+Акай+Шипка
хранителна добавка, предназначена за снабдяване на организма с витамин C,
както  и  по-бързо  въстановяване  след  интензивно  физическо  натоварване,
подходяща за спортисти. Опаковка: Кутия: 30 таб.   Начин на употреба: 1
таблетка дневно.   Действие: Продуктът...

C Кристал 2000 - Herbioticum
Разфасовка: 100 грама 9.95 лв

C  Crystal™  2000/  C  Кристал  2000  хранителна  добавка,  предназначена  за
снабдяване на организма с витамин C, както и по-бързо въстановяване след
интензивно  физическо  натоварване,  подходяща  за  спортисти.  Опаковка:
Кутия:  100  гр.  Начин  на  употреба:  ½   малка  чаена  лъжичка  (2000  мг.),
прибавена към вода или напитка Действие:  Продуктът...

Коензим Q10 - Herbioticum
Разфасовка: 60 таблетки 29.98 лв

Q10 /  Коензим Q10 хранителна добавка, предназначена за стимулиране на
имунната  система,  подобряване  на  енергийния  баланс,  поддържане  на
сърдечносъдовата система,както и по-бързо въстановяване след интензивно
физическо натоварване, подходяща за спортисти. Опаковка: Буркан: 60 таб.
Начин  на  употреба:  1 -2  таблетки  дневно ,  приемани  с  вода .
                                      

ОМЕГА 3 РИБЕНО МАСЛО - Herbioticum
Разфасовка: 60 таблетки 18.50 лв

OMEGA  3  FISH  OIL  /  ОМЕГА  3  РИБЕНО  МАСЛО  хранителна  добавка,
предназначена за снабдяване на организма с незаменимите мастни киселини
Омега  3,  както  и  по-бързо  въстановяване  след  интензивно  физическо
натоварване, подходяща за спортисти. Опаковка: Буркан: 60 таб. Начин на
употреба:  1 таблетка дневно, консумирана с обяда.                                        

СИБИРСКИ ЖЕНШЕН 600 - Herbioticum
Разфасовка: 60 таблетки 24.98 лв

SIBERIAN  GINSENG  600  /  СИБИРСКИ  ЖЕНШЕН  600  хранителна  добавка,
предназначена за подобряване на концентрацията, стимулиране на имунната
система, повишаване на жизнеността, както и по-бързо въстановяване след
интензивно  физическо  натоварване,  подходяща  за  спортисти.  Опаковка:
Буркан: 60 таб. Начин на употреба: 2 таблетки дневно.                                       


