
BIOFITEO

pysz

pyszne i zdrowe

Pierwszy na rynku naturalny posiłek niskokaloryczny  
 - tylko 20 kcal
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BIOFITEO

• Smaczny, niskokaloryczny 
posiłek przygotowany z 
naturalnych składników"

• Dostarcza tylko 20 kcal"

• Łatwo go przygotować
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BIOFITEO
Biofiteo można stosować jako 
zamiennik posiłku:  deser, śniadanie 
czy kolację."

Biofiteo sprawdza się w 
przypadku: 

• odczuwania głodu, "

• odczuwania ochoty na coś 
słodkiego,"

• stosowania diet odchudzających
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BIOFITEO
Biofiteo to idealny produkt dla 
osób które: 

• chcą schudnąć w krótkim czasie,"

• szukają naturalnych produktów,"

• chcą zdrowo się odżywiać,"

• dbają o zdrowe odżywianie,"

• mają ochotę na coś słodkiego a 
jednocześnie niskokalorycznego. 
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BIOFITEO
Biofiteo – znacznie więcej niż 
niskokaloryczny posiłek 

Biofiteo zawiera  trzy rodzaje 
mikronizowanego błonnika 
pokarmowego oraz wzbogacone 
jest o naturalne, suszone owoce 
rokitnika i komplet witamin z 
grupy B."
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BIOFITEO
• Biofiteo korzystnie wpływa na 

zdrowie: produkt pokrywa 
100% dziennego 
zapotrzebowania na błonnik - 
wg wskazań WHO 
(Światowej Organizacji 
Zdrowia)."

• Biofiteo pokrywa również 
100% zapotrzebowania na 
witaminy B1, B2, B3, B5, B6, 
B9, B12.
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BIOFITEO
• Biofiteo może być stosowane 

przez diabetyków, alergików, 
uczulonych na laktozę, a także 
wegetarian i wegan. "

• Biofiteo nie zawiera 
konserwantów,  
aspartamu, tłuszczy trans, 
sztucznych  
barwników i substancji smakowych,  
glutaminianu sodu (MSG),  
składników genetycznie 
modyfikowanych (GMO) czy 
kazeiny.
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BIOFITEO
Składniki Biofiteo - mikronizowany błonnik z czarnej porzeczki 

• Jest doskonałym źródłem pektyn, które redukują poziom cholesterolu, 
zapobiegając miażdżycy oraz zmniejszają wchłanianie cukru, co jest 
szczególnie istotne dla osób chorych na cukrzycę. Związki zawarte w 
błonniku z czarnej porzeczki zapobiegają  kamicy żółciowej oraz 
pomagają usuwać toksyny z przewodu pokarmowego. "

• Do niezwykle ważnych związków występujących w błonniku z czarnej 
porzeczki zaliczają się również  polifenole, które odpowiadają za 
wymiatanie wolnych rodników i w konsekwencji opóźniają proces 
starzenia, jak również działają zapobiegają rozwojowi nowotworów.
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BIOFITEO
Składniki Biofiteo - mikronizowany błonnik jabłkowy 

• Jest  doskonałym źródłem  frakcji błonnika nierozpuszczalnego oraz pektyn. Pektyna 
jabłkowa w jelitach tworzy rodzaj bardzo przyjaznej zdrowotnie galaretki. I co najważniejsze 
charakteryzuje się szeroką gamą udokumentowanych korzystnych prozdrowotnych 
właściwości dla organizmu - wiąże metale ciężkie i wyłapuje toksyny, które następnie 
usuwane są  z organizmu. "

• Reguluje gospodarkę kwasów żółciowych, wiążę je i usuwa z organizmu, obniża poziom 
cholesterolu, zmniejszając kaloryczność pokarmów, zwiększa uczucie sytości, spowalnia 
wchłanianie cukru."

• Ponieważ zawiera polifenole, wykazuje również  ochronne działanie na komórki, 
przeciwdziałając powstawaniu stresu oksydacyjnego, co ma istotne znaczenie we wszelkich 
chorobach występujących ze stanem zapalnym, w miażdżycy i cukrzycy.
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BIOFITEO
Składniki Biofiteo - mikronizowany błonnik marchwiowy 

• Jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy i  źródłem beta-karotenu, z którego 
organizm wytwarza witaminę A niezbędną m.in. do prawidłowego funkcjonowania  
wzroku. Beta-karoten ma również silne działanie antyoksydacyjne, hamuje 
utlenianie cholesterolu, wzmacnia układ immunologiczny oraz pomaga zapewnić 
ochronę przed zwyrodnieniem plamki żółtej i rozwojem zaćmy starczej. Niska 
kaloryczność oraz optymalny poziom substancji odżywczych, czyni go idealnym 
składnikiem niskokalorycznych posiłków."

• Błonnik marchwiowy pomaga regulować trawienie, leczyć niestrawność i zapobiega 
zaparciom. Ze względu na zawartość polifenoli zapobiega przedwczesnemu 
starzeniu się organizmu, a także dobrze wpływa na stan skóry, paznokci czy 
włosów.
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BIOFITEO
Składniki Biofiteo - suszone owoce rokitnika 

• Jedne z najlepszych naturalnych źródeł witaminy C. Pod względem 
zawartości witaminy C rokitnik przewyższa inne rośliny – w tym 
czarną aronię, jarzębinę, dziką różę i czarną porzeczkę. "

• Dzięki dużej zawartości witaminy C, alfa-tokoferolu, beta- karotenu  i 
flawonoidów korzystnie wpływa na zmniejszenie poziomu złego 
cholesterolu. Jest również doskonałym źródłem antyoksydantów, 
prowitamin, mikroelementów i nienasyconych kwasów tłuszczowych!  "

• Owoce rokitnika zawierają witaminy (A, grupa B, C, D, E, K, P), 
aminokwasy, mikroelementy (cynk, wapń, żelazo i inne), kwasy 
tłuszczowe, w tym: omega 3, omega 6, omega 7, omega 9.
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BIOFITEO
Składniki BioFiteo - ekstrakt 30% z owoców Garcinia Cambogia 

W skórce tego owocu znajduje się bardzo ważna substancja zwana kwasem 
hydroksycytrynowym (HCA). Jak działa HCA?"

HCA:"

• hamuje łaknienie,"

• stymuluje metabolizm tłuszczu"

• zabezpiecza przed efektem jo-jo."

Garcinia cambogia zwiększa poziom sytości, dzięki czemu nie sięgamy po kolejne potrawy 
i naturalnie ograniczamy  ilość dostarczonych kalorii, po drugie spala już istniejący tłuszcz i 
zapobiega efektowi 
 jo-jo.
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BIOFITEO
Składniki BioFiteo - ekstrakt 30% z owoców Garcinia Cambogia 

Kwas hydroksycytrynowy  (HCA) działa kompleksowo i wielotorowo, 
ułatwiając spalanie tkanki tłuszczowej i zapobiegając ponownemu 
gromadzeniu tkanki tłuszczowej. "

Jeśli zjadamy zbyt wiele kalorii, wątroba przekształca je w kwasy 
tłuszczowe. Przyjmując kwas hydroksycytrynowy zapobiegamy takiemu 
efektowi, bo HCA hamuje produkcję tłuszczu. Kwas hydroksycytrynowy 
hamuje syntezę tłuszczu z węglowodanów i białek. Energia jest 
spożytkowana od razu, a nie odkładana w postaci tkanki tłuszczowej. "

HCA blokuje enzym liazę cytrynianową, co z kolei umożliwia wydajniejsze 
spalanie tkanki tłuszczowej.
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BIOFITEO
Składniki BioFiteo - kompleks witamin B 

• B1 - Ważny koenzym, usprawnia pamięć i funkcje poznawcze"

• B2 - Ma korzystny wpływ na skórę i błony śluzowe"

• B3 - Wspomaga serce i układ krążenia"

• B5 - Regeneruje skórę, włosy i paznokcie"

• B6 - Usprawnia działanie mózgu"

• B9 - Ułatwia trawienie białek"

• B12  - Poprawia metabolizm
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BIOFITEO
Biofiteo Smart Food

ilość kalorii 20 kcal 200 kcal

ilość składników 12 4

sposób 
przygotowania

łatwy, dodać"
wodę

wymaga użycia"
blendera,"

dodać mleko

składniki naturalne + _

cena"
 detaliczna 3,99 4,99



BIOFITEO

Biofiteo jest najbardziej"
naturalnym posiłkiem"
niskokaloryczym na rynku - 
zawiera najwięcej  
naturalnych składników, 
nieprzetworzonych 
chemicznie."
I ma zdecydowanie najniższą 
kaloryczność - tylko 20 kcal.
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BIOFITEO

Biofiteo w saszetkach, zawartość 20 g, 1 porcja."
Dostępne smaki: jabłkowy, truskawkowy, malinowy,"

owoców leśnych, porzeczkowy, czekoladowy, waniliowy17



BIOFITEO

Biofiteo w puszkach, zawartość 300 g, 15 porcji."
Dostępne smaki: jabłkowy, truskawkowy, malinowy,"

owoców leśnych, porzeczkowy, czekoladowy, waniliowy."
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BIOFITEO
Dziękujemy za uwagę - zapraszamy do współpracy"

tel. +48 22 2282198 "
office@pharmovit.pl 

Biuro w Londynie 
PharmoVit LTD, "
223 Regent Street,"
London W1B 2QD,  
United Kingdom

Biuro w Polsce 
PharmoVit LTD, "
ul. Emilii Plater 53,"
00-113 Warszawa"
tel. +48 22 2282198
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