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Biloprim Forte x 120 kaps
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent NORIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
magnez (tlenek magnezu, węglan magnezu), ekstrakt z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba), otoczka kapsułki (żelatyna,
barwniki: indygotyna, dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza), lecytyna sojowa, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas pantotenowy (D–pantotenian wapnia).

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z miłorzębu japońskiego (Ginkgo Biloba), w tym: 110 mg*
ginkoflawonoglikozydy 26,4 mg*
 laktony terpenowe 6,6 mg*

Kwas pantotenowy 1 mg (17% RWS)
Magnez 120 mg (32% RWS)
Witamina B6 2 mg (143% RWS)
Lecytyna sojowa 50 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 120 kaps (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

BILOPRIM Forte to preparat przeznaczony dla osób dorosłych, zwłaszcza starszych lub obciążonych nadmiernym stresem czy
wysiłkiem intelektualnym, o obniżonej zdolności do zapamiętywania i koncentracji.
Zalecany w celu utrzymania prawidłowej sprawności umysłowej i funkcjonowania układu nerwowego.
BILOPRIM Forte to preparat będący bogatym źródłem składników, które wspierają pamięć, koncentrację oraz pracę mózgu:
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Wysokiej jakości skoncentrowany ekstrakt z miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), standaryzowany na zawartość
substancji aktywnych (glikoflawonoglikozydów oraz laktonów terpenowych), pomaga w utrzymaniu prawidłowego
krążenia, wspiera pamięć i sprawność umysłu.
Kwas pantotenowy wspiera zachowanie sprawności umysłowej oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia
i znużenia.
Magnez oraz witamina B6 wspomagają sprawne funkcjonowanie układu nerwowego i utrzymanie prawidłowych funkcji
psychologicznych, dodatkowo przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Lecytyna jest naturalną substancją fosfolipidową, występującą między innymi w komórkach nerwowych, mózgu i
strukturach wewnątrzkomórkowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka 1 raz dziennie, najlepiej po posiłku, popijając dużą ilością wody

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
NORIS Pharma AG
Gutenbergstrasse 1
CH-8002 Zürich, Switzerland
Informacja naukowa w Polsce
NORIS Polska sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Polska

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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