
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

Berimal Metabolizm 30 kapsułek
 

Cena: 61,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Berimal Metabolizm 30 kapsułek
suplement diety

Berimal Metabolizm to suplement diety w postaci kapsułek przeznaczony dla osób dorosłych. Formuła preparatu Berimal Metabolizm
zawiera polifenole, zieloną herbatę, chrom oraz witaminę B6 i B12. Metabolizm, zwany również przemianą materii to reakcje i procesy,
dzięki którym nasz organizm odpowiednio przyswaja składniki odżywcze z pożywienia. Jego tempo jest uwarunkowane genetycznie,
jednak odpowiednia suplementacja może go usprawnić.
Poznaj składniki Berimal Metabolizm

Chrom przyczynia się do zachowania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych i odpowiedniego poziomu glukozy we
krwi. Dodatkowo witamina B6 pełni rolę w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz prawidłowego metabolizmu
białka i glikogenu. Przyczynia się także do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspiera regulację aktywności hormonalnej.
Witamina B12 również przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w utrzymaniu
prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Ponadto odgrywa rolę w procesie podziału komórek.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie Berimal Metabolizm.

Zalecane spożycie

  Dorośli: 2-3 kapsułki dziennie przed posiłkiem.
  Kapsułki należy połknąć i popić wodą.
  Nie zaleca się wysypywania zawartości kapsułki do pożywienia z uwagi na gorzki smak.

Składniki
Sproszkowany sok z owoców bergamoty (Citrus bergamia Risso) standaryzowany na zawartość 38% polifenoli BPF (ang. Bergamot-
derived Poliphenol Fraction); hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki roślinnej); ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia
sinesis); witamina B6 (pirydoksalo-5-fosforan); barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza; pikolinian chromu; witamina B12
(metylokobalamina).
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2 kapsułki zawierają:

  ActiBPF (sproszkowany sok z owoców bergamoty standaryzowany na 38% polifenoli) 800 mg, ekstrakt z zielonej herbaty 200 mg,
witamina B6 3,4 mg (243%*), chrom 132 μg (330%*), witamina B12 66 μg (2640%*).

3 kapsułki zawierają:

  ActiBPF (sproszkowany sok z owoców bergamoty standaryzowany na 38% polifenoli) 1200 mg, ekstrakt z zielonej herbaty 300 mg,
witamina B6 5,1 mg (364,5%*), chrom 198 μg (495%*), witamina B12 99 μg (3960%*).

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia

  Suplement diety Berimal metabolizm zawiera kofeinę: nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (30 mg/3 kapsułki). 
  Berimal Metabolizm zawiera katechiny (120 mg w 2 kapsułkach, 180 mg w 3 kapsułkach) i 3-egalusan epigallokatechiny (60 mg w 2
kapsułkach, 90 mg w 3 kapsułkach).
  W przypadku przyjmowania leków hipolipemizujących, przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne wskazówki

  Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
  Suplement diety Berimal Metabolizm nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej wystarczającą ilość składników odżywczych są
istotne dla funkcjonowania organizmu człowieka.
  Preparat należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
  BPF nie powoduje podwyższenia poziomu aminotransferaz.

Zawartość netto
Berimal Metabolizm – 30 kapsułek

Producent

USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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