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Bergamil Forte x 30 kaps
 

Cena: 33,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent XENICO PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sproszkowany ekstrakt z owocu bergamotki (Citrus bergamia Risso) standaryzowany na 32% polifenoli BPF (ang. Bergamot-derived
Polyphenolic Fraction), ekstrakt z czosnku (Allium sativum L.) standaryzowany na zawartość 10 000 ppm (ang. parts per million)
Allicyny, hydroksypropylometyloceluloza, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja przeciwzbrylająca – uwodorniony olej
rzepakowy.

1 kapsułka zawiera:
Sproszkowany ekstrakt z bergamotki: 500 mg*

w tym polifenole 32% BPF: 160 mg

Ekstrakt z czosnku: 200 mg*

allicyna: 160 mg*

Witamina C: 50 mg (62,5 % RWS)
RWS: % Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS

Masa netto
30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Produkt przyczynia się do utrzymania 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.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie, popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
XenicoPharma sp. z o.o.
Adama Gdacjusza 24a
54-515 Wrocław

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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