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Berimal, kapsułki, 30 szt. DATA WAŻNOŚCI 30.06.2023r.
 

Cena: 42,90 zł

Opis słownikowy

Marka Berimal

Postać kapsułki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Bergamota

Opis produktu
 

Opis Berimal, kapsułki, 30 szt. DATA WAŻNOŚCI 30.06.2023r.

Opis

Berimal - suplement diety zawieraj?cy sk?adniki wspomagaj?ce prawid?owy poziom cholesterolu. Produkt przeznaczony dla osób
doros?ych.

Sk?adniki

ActiBPF - sproszkowany sok z owoców bergamoty (Citrus bergamia Risso) standaryzowany na zawarto??

32% BPF (ang. Bergamot-derived Polyphenolic Fraction); ekstrakt z czosnku (Allium sativum) standaryzowany

na zawarto?? 10 000 ppm (ang. parts per milion) allicyny; otoczka kapsu?ki ro?linnej:

hydroksypropylometyloceluloza; substancja ?eluj?ca: guma gellan; barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i
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wodorotlenki ?elaza .

Sk?adniki 1 kapsu?ka 2 kapsu?ki
ActiBPF - sproszkowany
sok z owoców bergamoty

standaryzowany na 32%
polifenoli

250 mg 500 mg

Ekstrakt z czosnku

w tym:

allicyna

200 mg

 

2 mg

400 mg

 

4 mg

Produkt nie zawiera cukru, laktozy, alergenów i konserwantów.

Produkt jest odpowiedni dla wegetarian.

Bez GMO.

W?a?ciwo?ci sk?adników

Ekstrakt z czosnku wp?ywa na utrzymanie prawid?owego poziomu cholesterolu, wspiera mikrokr??enie krwi oraz zdrowie ca?ego
uk?adu kr??enia.

ActiBPF sproszkowany sok z owoców bergamoty uzupe?nia codzienn? diet? w kompozycj? polifenoli.

Zalecane dzienne spo?ycie

Doro?li: 1-2 kapsu?ki dziennie przed posi?kiem.

Kapsu?k? nalezy po?kn?? i popi? wod?.

Ostrze?enia dotycz?ce bezpiecze?stwa

Nie zaleca si? stosowa? w cia?y i w okresie karmienia piersi?.
Osoby przyjmuj?ce ?rodki przeciwzakrzepowe lub hipolipemizuj?ce oraz osoby po zabiegach operacyjnych stosowanie preparatu
powinny skonsultowa? z lekarzem.
Preparat nie mo?e by? stosowany przez osoby o obni?onym ci?nieniu krwi, cierpi?ce na ostry nie?yt ?o??dka i jelit oraz ci??kie
schorzenia w?troby.

Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
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Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu ?ycia i stosowanie zró?nicowanej diety dostarczaj?cej organizmowy systarczaj?c?
ilo?? sk?adników od?ywczych.
Produkt przechowywa? w temperaturze pokojowej.
Chroni? od ?wiat?a i wilgoci.
Produkt przechowywa? w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
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