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Berimal Forte, 30 kapsułek
 

cena: 86,76 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Berimal Forte to pierwszy w Polsce preparat o wysokiej, zgodnej z badaniami naukowymi
zawarto?ci polifenoli z bergamoty Citrus bergamia Risso, w formie ActiBPF. Zwi?zki bioaktywne zawarte w
ActiBPF wspó?dzia?aj? ze sob? dla zapewnienia jak najlepszych rezultatów. Sk?adnik aktywny ActiBPF jest w
100% naturalny.
 Berimal Forte zapewnia „efekt bergamoty”, uzupe?niaj?c codzienn? diet? w przebadan? naukowo
kompozycj? polifenoli, a obecno?? witaminy C dodatkowo dzia?a antyoksydacyjnie, wspomaga prawid?owe
funkcjonowanie naczy? krwiono?nych oraz prawid?owy metabolizm.

Wskazanie
 Uzupe?nienie codziennej diety w sk?adniki aktywne preparatu – polifenoli, witamina C pomaga w prawid?owej
produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawid?owego funkcjonowania naczy? krwiono?nych, pomaga w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i przyczynia si? do utrzymania prawid?owego metabolizmu
energetycznego.

Dawkowanie
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 (z uwagi na gorzki smak).
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji do spo?ycia.

Sk?ad
 ActiBPF - 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.
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Składnik 1 kapsułka 2 kapsułki
ActiBPF - sproszkowany sok z owoców
bergamoty standaryzowany na 32% polifenoli

500 mg 1000 mg

Witamina C 50 mg (62,5%*) 100 mg (125%*)

 * - procent realizacji Referencyjnych Warto?ci Spo?ycia

Przeciwwskazania
 Nie nale?y spo?ywa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Nie zaleca si? stosowa? w ci??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.

Podmiot odpowiedzialny
 US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Zi?bicka 40,
50-507 Wroc?aw
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