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BERIMAL x 30kaps.
 

Cena: 61,08 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 30 kaps.

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT USP ZDROWIE SP. Z O.O

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Wskazania
zawiera unikalną, standaryzowaną kompozycję polifenoli z bergamoty,prawidłowy poziom cholesterolu, prawidłowy poziom glukozy,
prawidłowe mikrokrążenie,składniki przebadane naukowo

Składniki
ActiBPF - sproszkowany sok z owoców bergamoty (Citrus bergamia Risso) standaryzowany na zawartość 32% BPF (ang. Bergamot-
derived Polyphenolic Fraction), ekstrakt z czosnku (Allium sativum) standaryzowany na zawartość 10 000 ppm (ang. parts per milion)
allicyny, otoczka kapsułki roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza, substancja żelująca: guma gellan, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i
wodorotlenki żelaza

Wartości odżywcze Zawartość składników w dziennej
porcji: Zawartość w 1 kapsułce

Zawartość w 2 kapsułkach

Składnik
ActitBPF - sproszkowany sok z
owoców bergamoty standaryzowany
na 32% polifenoli

250 mg 500 mg

Ekstrakt z czosnku 200 mg 400 mg
w tym allicyna 2 mg 4 mg

Stosowanie
Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie przed posiłkiem. Kapsułkę należy połknąć i popić wodą. Nie zaleca się wysypywania zawartości
kapsułki do pożywienia, z uwagi na możliwą zmianę smaku potraw.

Przechowywanie
W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.
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Przeciwwskazania
Ostrzeżenia i inne informacje: Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Osoby przyjmujące środki
przeciwskrzepowe lub hipolipemizujące oraz osoby po zabiegach operacyjnych stosowanie produktu powinny skonsultować z lekarzem.
Preparat nie może być stosowany przez osoby o obniżonym ciśnieniu krwi, cierpiące na ostry nieżyt żołądka i jelit oraz ciężkie
schorzenia wątroby. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej
organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.

Opis
Berimal Suplement diety 30 sztuk
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