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Фітокомплекс БІОЛАЙН (жіночий комплекс)

•

має антибактеріальну, протизапальну і антимікробну дію;

•

забезпечує поживну підтримку жіночої репродуктивної системи;

•

сприяє нормалізації гормонального статусу та роботі жіночих статевих залоз;

•

поповнює дефіцит біологічно активних речовин у організмі.

До складу фітокомплексу БІОЛАЙН входять наступні компоненти:
прозери (пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи), трава астрагала солодколистого,
листя мучниці звичайної, трава та квітки полину, плоди глоду колючого, трава
подорожника великого, квіткова пильця; а також: вітамін A, вітамін Е, фолієва кислота,
вітамін D3, вітамін H, холін, метіонін, інозит, кальцій, магній.
Виробник: Україна, ТОВ "ЧОЙС", м. Київ, проспект Перемоги 67.
Ефективність: підтверджена клінічними дослідженнями Інституту педіатрії, акушерства
і гінекології Академії медичних наук України.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/32241 від
27.06.2007 р.
Спосіб застосування: жінкам по 1 капсулі 2 рази в день запиваючи водою. Курс
застосування 30-45 днів. Повторний курс після двохтижневої перерви.
Побічні ефекти: у процесі клінічних досліджень побічних ефектів не виявлено.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів.
Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення (кінцевий термін придатності
вказаний на блістері).
Безкоштовна консультація за телефонами: (095) 344-96-57 (МТС), (097) 549-32-17 (Київcтар), (063) 625-73-27 (Лайф)

Офіційний представник компанії “CHOICE”, детальна інформація про продукцію на сайті: www.чойс.укр

Прозери (пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи) - в збалансованому виді,
містять практично всі біологічно активні речовини, необхідні для нормальної
життєдіяльності організму людини, а саме: легкозасвоювані вуглеводи; білки, які містять
незамінні амінокислоти; вітаміни А, С, Е, групи В, РР, H, D; макроелементи та
мікроелементи - K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, P та інші; рослинні ферменти; фітогормони;
поліфенольні речовини; рослинні волокна та ін. Також прозери підсилюють дію всіх
компонентів комплексу (ефект синергізму).
Трава астрагала солодколистого - стимулятор імунної системи. Покращує роботу
надниркових залоз, підсилює виробіток інтерферону. Сприяє підвищенню опірності
вірусним інфекціям. Попереджує розповсюдження злоякісних клітин на здорову тканину.
Рекомендується при больових та нерегулярних менструаціях, при опущенні матки.
Листя мучниці звичайної - очищує сечовивідні шляхи від бактеріальної флори і
залишкових продуктів запальних процесів. Має антимікробну, антибактеріальну і
протизапальну дію. Рекомендовано застосовувати при венеричних хворобах.
Трава та квітки полину - у гінекологічній практиці використовують при: порушеннях
менструального циклу, для збудження родової діяльності, покращенні роботи жіночих
статевих залоз, загрозі викидню, токсикозі у вагітних, білях, міомі матки. Заспокоює
нервову систему.
Плоди глоду колючого - зменшує збудження нервової системи і болі при
клімактеричному неврозі. Нормалізує серцевий ритм, має м'яку судинорозширюючу дію.
Трава подорожника великого - використовується при хронічних запальних процесах
ускладнених кровоточивістю.
Квіткова пильця - складний екстракт біологічно активних речовин. Має
загальнозміцнюючу та протимікробну дію, підвищує імунітет. Застосовується при
неврозі, депресіях, порушеннях сну.
Вітамін А, Е - забезпечує підживлення репродуктивної системи.
Фолієва кислота - сповільнює настання менопаузи і послаблює її симптоми. Має
здатність пробудити подавлене лібідо, відновити регулярність менструального циклу і
порушений гормональний баланс. Підтримує нормальний стан нервової системи,
статевих органів, білих кров'яних тілець, сприяє формуванню червоних кров'яних тілець.
Вітамін D3 - регулює транспорт кальцію та фосфатів у кишківнику і кістковій тканині,
роботу вегетативної нервової системи. Нормалізує функції периферійного кровообігу,
підтримує функцію статевих залоз, покращує ріст волосся, нормалізує водно-ліпідний
баланс шкіри.
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Вітамін H - відіграє важливу роль у обмінних процесах, впливає на функціональний
стан нервової системи, на збереження волосся та шкіри у нормальному стані.
Холін - підтримує цілісність клітинних мембран.
Метіонін - необхідний для забезпечення правильного функціонування нервової системи.
Покращує роботу печінки, допомагає при відновленні суглобів.
Інозит - необхідний для формування та росту волосся, обміну жирів і холестерину, а
також для утворення лецитину. Перешкоджає депресії. Підтримка печінки холіном,
метіоніном та інозитом допомагає організму краще збалансувати гормони - при цьому
відбувається перетворення естрадіолу у естріол (слабкіший естроген), що дає можливість
знизити ризик таких захворювань: ендометріоз, фіброзно-кістозна мастопатія, фібріома
матки, рак матки та молочної залози.
Кальцій - відіграє важливу роль у формуванні кісток, зубів, нігтів, волосся. Регулює
процес згортання крові.
Магній - врівноважує засвоєння кальцію, перешкоджає його виведенню. Приймає участь
у обмінних процесах вуглеводів, амінокислот і кальцію, що забезпечує його важливу
роль у нервово-м'язевій активності та передачі нервових імпульсів.

Безкоштовна консультація за телефонами: (095) 344-96-57 (МТС), (097) 549-32-17 (Київcтар), (063) 625-73-27 (Лайф)

Офіційний представник компанії “CHOICE”, детальна інформація про продукцію на сайті: www.чойс.укр

Безкоштовна консультація за телефонами: (095) 344-96-57 (МТС), (097) 549-32-17 (Київcтар), (063) 625-73-27 (Лайф)

