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Berimal Forte x 30 kaps
 

Cena: 90,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ActiBPF - sproszkowany sok z owoców bergamoty (Citrus bergamia Risso) standaryzowany na zawartość 32% BPF (ang. Bergamot -
derived Polyphenolic Fraction); otoczka kapsułki roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza; kwas L-askorbinowy; barwniki: dwutlenek
tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.

1 kapsułka zawiera:
ActiBPF - sproszkowany sok z owoców bergamoty standaryzowany na zawartość 32% polifenoli 500 mg*
Witamina C 50 mg (62,5%RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
* - brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Charakterystyka
Berimal Forte to preparat zawierający unikalny składnik aktywny ActiBPF oraz witaminę C.

Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie przed posiłkiem. Kapsułkę należy połknąć i popić wodą. Nie zaleca się wysypywania zawartości kapsułki do
pożywienia (z uwagi na gorzki smak).

Przeciwwskazania
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie
karmienia piersią.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.
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Masa netto
Zawartość opakowania: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla: 
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
2.822 Warszawa

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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