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Bergamil Forte, 30 kapsułek Vcaps®
 

Cena: 34,50 PLN

Opis słownikowy

Producent Xenico Pharma

Opis produktu
 

Opis

Bergamil Forte to najwyższej jakości naturalny preparat zawierający w jednej kapsułce unikalną kombinację ekstraktu z owoców
bergamoty (Citrus Bergamia Risso) standaryzowanego na 40% polifenoli BPF (Bergamot-derived Polyphenolic Fraction) w najwyższej
dawce 400 mg, ekstraktu z czosnku (Allium sativum L.) standaryzowany na 1% Allicyn (w tym tiosulfinaty, allina i
gammaglutamylocysteiny) oraz witaminę C.

Produkt uzupełnia codzienną dietę w składniki przebadane naukowo, dzięki ekstraktowi z czosnku (Allium sativum L.) dba o utrzymanie
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi, wspomaga mikrokrążenie krwi oraz zdrowie całego układu krążenia, a dzięki witaminie C
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych i prawidłowy metabolizm.

Składniki: sproszkowany ekstrakt z owocu bergamotki (Citrus bergamia Risso) standaryzowany na 40% polifenoli BPF (ang. Bergamot-
derived Polyphenolic Fraction), ekstrakt z czosnku (Allium sativum L.) standaryzowany na zawartość 10 000 ppm (ang. parts per million)
Allicyny, składnik otoczki: hydroksymetyloceluloza, witamina C (kwas L-askorbinowy), uwodorniony olej rzepakowy.

Sk?adniki 1 kapsu?ka 2 kapsu?ki
sproszkowany

ekstrakt
z bergamotki,

w tym:
– polifenole

32% BPF

400 mg

160 mg

800 mg

320 mg

Ekstrakt
z czosnku,

w tym:

200 mg
2 mg

400 mg
4 mg
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– allicyna
Witamina C 50 mg (62,5 %

RWS*)
100 mg (125 %

RWS*)

*RWS – Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Stosowanie
Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie, popijając wodą.

Przechowywanie: w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przez wilgocią i
światłem. Ostrzeżenia i inne informację: Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosować w ciąży i okresie karmienia
piersią. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zalecany zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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