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To nejlepší z přírodních zdrojů 
 

BioKin  je přírodní komplex bílkovin rostlinného původu, získávaný 
ze semen rostliny Chenopodium quinoa za využití šetrných 
biotechnologických postupů. Základ pro přípravu BioKinu , semena 
Quinoa, patří k tradičním zdrojům potravy jihoamerických indiánů 
v oblasti And již po více než 5000 let. Inkové nazývali tuto potravinu 
Grano madre (mateřské semeno). Quinoa je sama o sobě přirozenou 
plnohodnotnou stravou s obsahem bílkovin vyšším než u kravského 
mléka a jiných na bílkoviny bohatých potravních zdrojů. 
 
Přirozené principy působení BioKinu  byly vyhodnoceny a 
zdokumentovány Organizací pro potraviny a zemědělství při OSN 
(United Nations Food and Agriculture Organization – FAO). 
Energetická hodnota byla stanovena na 4299 kcal/kg s 93,7 % 
nutričního podílu, 15-20 % bílkovin, 65,2 % škrobu, 0,19 % vápníku, 
0,40 % fosforu, 8,75 % volných složek bez cholesterolu a lepku, a 
3,64 % vlákniny.  
 
Součástí bílkovinného podílu BioKinu  jsou všechny esenciální 
aminokyseliny, tedy látky pro život nezbytné, které si organismus 
není schopen vytvořit z jiných potravních zdrojů. 

 
 

Nutraceutikum BioKin a jeho surovina, rostlina 
Chenopodium quinoa, jsou dnes považovány za jedny 
z nejkomplexnějších a na živiny nejbohatších  
potravních doplňků na světě. Ve srovnání s ostatními 
rostlinnými zdroji mají nejvyšší obsah bílkovin (15 – 
20%) a nejširší zastoupení esenciálních aminokyselin. 
 

 



Nutraceutikum BioKin  slouží jako prevence zachování optimální 
funkce fyziologických procesů v organismu a zároveň podporuje 
léčbu či zmírnění příznaků u následujících poruch organismu: 
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DODÁVÁ VŠECHNY ZÁKLADNÍ AMINOKYSELINY ! 
 

ZAMEZUJE HROMADĚNÍ TUKU V TĚLE ! 
 

NAPOMÁHÁ A USNADŇUJE TRÁVENÍ ! 
 

NEOBSAHUJE CHOLESTEROL ! 
 

 
Dávkování:  3-6 kapslí denně, při jídle 

 

Složení: Prášek ze semen rostliny Chenopodium quinoa. Balení po 100 
kapslích 

 
1 kapsle obsahuje: Celkové množství suroviny 250,0 mg 

      Bílkoviny       30,8 mg 
      Sacharidy   169,7 mg 
      Tuky        15,7 mg 
 
   Celková energetická hodnota 1 kapsle je 3,97 kJ (0,94 kcal) 
 
   Bez konzervačních látek a stabilizačních přísad. 
   Přípravek není určen pro děti do 3 let věku. 
   Uchovávejte mimo dosah dětí. 
   Skladujte v suchu při pokojové teplotě. 
   Vhodný pro bezlepkovou dietu! 

 

VĚDECKY PROKÁZANÁ VYSOKÁ Ú ČINNOST ! 
 

 

NUTRACEUTIKA 
Označují se tak potravinové doplňky z látek přírodního původu, jak rostlinného, tak i živočišného. Nutraceutika 
zahrnují vybrané složky s mimořádně příznivými účinky na lidské zdraví. U člověka přispívají ke zlepšení 
zdravotního stavu, posilují obranyschopnost organismu a slouží jako prevence před vznikem civilizačních 
chorob. Účinek nutraceutik je důkladně vědecky ověřen a podrobně prozkoumán.   
       Firma Ebiotec je předním výrobcem Nutraceutik. 

 
Výrobce:  EuroEspes Biotechnología (Ebiotec)  Dovozce pro ČR: Praha OK, s.r.o. 
   C/. Moreto, 15-4º Dcha      Urbánkova 3370 
   28014 Madrid      Praha 4 
   Španělsko      143 00    


