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Berimal Forte, kapsułki, 30 szt
 

Cena: 69,30 zł

Opis słownikowy

Marka Berimal

Postać kapsułki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Bergamota

Opis produktu
 

Opis Berimal Forte, kapsułki, 30 szt

Opis

Berimal Forte - suplement diety, pierwszy w Polsce preparat o wysokiej zgodnej z badaniami zawarto?ci polifenoli z bergamoty Citrus
bergamia Risso, w formie ActiBPF.

Sk?adniki

sproszkowany sok z owoców bergamoty (Citrus bergamia Risso) standaryzowany na zawarto?? 32% BPF (ang. Bergamot - derived
Polyphenolic Fraction); otoczka kapsu?ki ro?linnej: hydroksypropylometyloceluloza; kwas L-askorbinowy; barwniki: dwutlenek tytanu,
tlenki i wodorotlenki ?elaza.

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS* 2 kapsu?ki % RWS*
ActiBPF -
sproszkowany sok z

500 mg --- 1000 mg ---
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owoców bergamoty

standaryzowany na
32% polifenoli

Witamina C 50 mg 62,5% 100 mg 125%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Produkt nie zawiera cukru.

Produk nie zawiera laktozy.

Produkt nie zawiera konserwantów i alergenów.

Produkt odpowiedni dla wegetarian.

W?a?ciwo?ci sk?adników

Berimal Forte uzupe?nia codzienn? diet? w przebadan? naukowo kompozycj? polifenoli, a dzi?ki zawarto?ci witaminy C dodatkowo
dzia?a antyoksydacyjnie, wspomaga prawid?owe funkcjonowanie naczy? krwiono?nych oraz prawid?owy metabolizm.

Zalecane dzienne spo?ycie

Doro?li: 1-2 kapsu?ki dziennie przed posi?kiem. Kapsu?k? nale?y po?kn?? i popi? wod?.

Nie zaleca si? wysypywania zawarto?ci kapsu?ki do po?ywienia.

Ostrze?enia dotycz?ce bezpiecze?stwa

Nie nale?y spo?ywa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Produkt przeznaczony dla osób doros?ych.
Nie zaleca si? stosowa? w cia?y i w okresie karmienia piersi?.
W przypadku przyjmowania leków hipolipemizuj?cych, stosowanie produktu nale?y skonsultowa? z lekarzem. BPF nie powoduje
podwy?szenia poziomu aminotransferaz.

Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego
stylu ?ycia i stosowanie zró?nicowanej diety dostarczaj?cej organizmowi wystarczaj?c? ilo?? sk?adników od?ywczych.
Przechowywa? w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywa? w temperaturze pokojowej w suchym miejscu.
Przechowywa? w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Chroni? przed wilgoci? i ?wiat?em.
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