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Uwogo

no produkly podsrywojqce sig pod nowq geneĺocjg Bi.Bľon@ MGN-3 (downiej BioBľon)

ošwiodczenie firmy BG Troding Sp. z o.o. wy{qcznego dysirybuloro w Polsce produktów Bi.Bron@ MGN-3 (downiej

BioBron).

Szonowni Poňslwo,

informujemy wszystkich zoniepokojonych iwprowodzonych w btqd pzez nieuczciwq konkurencjg Klienlów, Že firmo

BG Troding Sp. z o.o. z siedzibq w Krokowie jest wytqcznym dystrybutorem w Polsce produklów Bi.Bron@ MGN-3
(downiej BioBron). od ponod l0 lot nosz produkt jesl spzedowony no rynku omerykoňskim i jopoňskim, gdzie cieszy sig

zodowoleniem klientów. Bi.Bron MGN-3 byt i wciqŽ pozostoje w centrum bodoň noukowych i klinicznych
prowodzonych w Joponii, Slonoch Zjednoczonych oroz Europie. Sktod produktu jest sprowdzony, o jego unĺkolno

formulo nigdy nie bylo zmieniono. lnformocje zotem o nowejwersji (generocji) Bi.Bron@ MGN-3, (downiej BioBron) nie

sq prowdziwe. Sq to dziotonio konkurencji, kÍóro próbuje nošlodowoó nosz produkt. BioBron nie posiodo swojeoo

nosŤepcy w posloci produklu nowei oenerocji.

Producentem noszego suplementu diety jesÍ Doiwo Phormoceutcol Co. Ltd. Jopon ĺ 1ylko ono posiodo prowo do
BioBronu (jest to zos|neŽony znok loworowy), notomiost wytqczne prowo do jego dystrybucjiw Europie, w tym Polsce,

mo DHD (Europe) Ltd, któro pzekozoto noszej spólce prowo do wylqcznej spzedoŽy Bi.Bron@ MGN-3, (downiej

BioBron) w Polsce. Žodno ĺnno firmo niŽ BG Troding Sp. z o.o. nie mo prow do spzedoŽy Bi.Bron@ MGN-3 no terenie

Polski.

Wszystkie ĺnne produkŤy, klóre sugerujq, iŽ sq nostgpcq BioBronu noleŽy Íroktowoó joko próbg podszywonio sig pod

nosze oryginolne produkly. lnformujemy, Že produkty te nie mojq nic wspólnego z Bĺ.Bron@ MGN-3 (downiej BioBron).

Prosimy zochowywoó osiroŽnošó przy zokupie lych produktów, gdyŽ nie ponosimy zo nie odpowiedziolnošci. Nie

posiodomy wiedtl, czy produkly le sq paebodone noukowo i klinicznie, oroz czy ich stosowonie jest bezpieczne. Tokq

gworoncjg dojemy wytqcznie no oryginolny Bi.Bron MGN-3 (downiej BioBron).

BG Troding Sp. z o.o. podejmie Šrodki prowne wobec firm noruszojqcych zosody uczciwej konkurencji.

W rozie Poňstwo wqtpliwoŠci prosimy o kontokÍ moilowy lub telefoniczny
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