
БIВЕЛ™
дієтична добавка

Рекомендована добова доза (5 ml (мл)) містить: сухий дріжджовий 
ферментат Saccharomyces cerevisiae (EpiCor®) – 90 mg (мг), вітамін С – 25 mg (мг), 
цинк (Zn) – 2,5 mg (мг), вітамін D3 – 5 µg (мкг). 

Склад: вода, цукор, сухий дріжджовий ферментат Saccharomyces cerevisiae 
(EpiCor®), аскорбінова кислота NUTRA-C™ (вітамін С), ароматизатор «лісові 
ягоди», глюконат цинку (Zinc gluconate), загущувач (ксантанова камідь), 
консервант (калію сорбат), холекальциферол (вітамін D3). Без ГМО.

Рекомендації по споживанню: Бівел™ може бути використаний як 
додаткове джерело природних поживних речовин для підтримки 
функціонування захисної системи організму.

Завдяки унікальному поєднанню вітамінів С і D3, цинку та сухого 
ферментату з дріжджів EpiCor®, Бівел™ сприяє підвищенню опірності і 
забезпечує енергетичну підтримку організму під час сезонних застудних 
захворювань, сприяє укріпленню імунітету та захисту клітин від 
оксидативного стресу.

До того ж, сухий ферментат з дріжджів EpiCor® підтримує клітинний 
метаболізм та корисний для збереження здорового стану слизових 
оболонок під час шкідливого  впливу різних алергенів.

Таким чином Бівел™ може бути рекомендований до використання з метою 
підтримки імунної системи:
• для підвищення опірності організму при застудах;
• для полегшення і зменшення проявів алергії (чхання, сльозотеча, набряк 

слизової носа і очей).

Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону 
харчування.

Застереження до споживання: не вживати при підвищеній чутливості до 
компонентів, що входять до складу продукту. Не слід вживати дітям до 3 
років, жінкам під час вагітності та грудного вигодовування. Містить цукор, 
з обережністю використовувати у хворих на цукровий діабет.

Перед споживанням обов’язкова консультація з лікарем.

Не є лікарським засобом

Спосіб споживання та рекомендована добова доза: дітям з 3-х років 

вживати по 5 ml (мл) суспензії 1 раз на добу. Тривалість споживання − 24 дні 
або так як призначив лікар.

Перед кожним вживанням пляшку необхідно збовтати.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Термін придатності: 2 роки від дати виробництва. Термін придатності 
після першого відкриття пляшки становить 30 днів, пляшку треба 
тримати щільно закритою. Не використовувати після закінчення терміну 
придатності, зазначеного на упаковці або у разі порушення її цілісності.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному 
від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 15 °С до 25 °С.  

Форма випуску: суспензія для внутрішнього застосування по 120 ml (мл) у 
скляній пляшці разом з мірним стаканчиком у коробці з картону.

Найменування та місцезнаходження виробника: ЕргоФарма д.о.о., Гаї 1, 
Трновлє прі Целю, 3000 Целє, Словенія для ФармаЛінеа д.о.о., Цеста в 
Местні лог 88а, 1000 Любляна, Словенія.

Найменування та місцезнаходження імпортера (прийняття претензій від 
споживачів): ТОВ «ВОРВАРТС ФАРМА», Україна, 03142, м. Київ,
вул. Академіка Кржижановського, буд. 4, тел./факс: + 38 (044) 594 95 05.

Офіційний інтернет-партнер: www.foodsup.com.ua
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Бівел™ − торгівельна марка ТОВ «ВОРВАРТС ФАРМА», Україна.
EpiCor® – зареєстрована торгівельна марка Embria Health Sciences, L.L.C.
NUTRA-C™ – зареєстрована торгівельна марка Novotech Nutraceuticals, Inc. (USA).


