
Bioland Pinovital 

Comprimate 

Supliment alimentar 

 

Ingrediente 

Un comprimat conţine agenţi de încărcare (celuloză microcristalină silicifiată, lactoză modificată), 

extract din scoarţă de pin maritim (Pinus maritima) echivalent la 50 mg proantocianidine, 

croscarmeloză sodică, antiaglomeranţi (stearat de magneziu, acid stearic, talc). 

 

Acţiune 

Bioland Pinovital este un extract natural din scoarţă de pin maritim (Pinus maritima), specie care 

creşte numai pe coasta Atlanticului din sud-vestul Franţei. Extractul din scoarţă de pin maritim ajută 

la menţinerea sănătăţii prin protecţia celulară şi tisulară împotriva stresului oxidativ. 

Radicalii liberi de oxigen sunt particule toxice apărute prin expunerea la diferite noxe (poluare, 

fumat, alimentaţie incorectă, diverse forme de stres). Contactul repetat şi îndelungat cu aceste 

particule degradează celulele organismului şi acestea îmbătrânesc prematur, încep să funcţioneze 

anormal, iar durata de viaţă li se scurtează – aşa cum metalele se oxidează şi ruginesc în timp. 

Extractul din scoarţă de pin maritim se situează printre cei mai puternici antioxidanţi. 

Antioxidanţii sunt substanţe ce protejează organismul de acţiunea nocivă a radicalilor liberi de 

oxigen şi de distrugerile ce apar odată cu înaintarea în vârstă. 

Proantocianidinele din compoziţia Bioland Pinovital sunt un subgrup de flavonoide ce se regăsesc 

şi în mere, scorţişoară, boabe de cacao, seminţe şi coajă de struguri. Ajută la menţinerea sănătăţii 

circulaţiei venoase împotriva atacului radicalilor liberi. Menţin rezistenţa microcirculaţiei prin 

efectul antioxidant. Susţin funcţionarea normală a sistemului imunitar. 

 

Utilizare 

Pentru adulţi şi copii peste 6 ani: 2-3 comprimate/zi în primele 10 zile, apoi 1 comprimat/zi pentru 

întreţinere. 

Se va utiliza de preferinţă în timpul mesei sau după masă. 

 

Atenţionări 

Conţine lactoză. 

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. 

A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici. 

A nu se folosi după data expirării înscrisă pe ambalaj. 

 

Condiţii de păstrare 

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 

 

Mod de prezentare 

Cutie cu 2 blistere a câte 15 comprimate. 

Cutie cu 4 blistere a câte 15 comprimate. 

 

Producător 

SC BIOFARM SA 

Str. Logofătul Tăutu, nr. 99, sector 3, Bucureşti, România 

Tel. 021.30.10.600 

 

  

 


