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FORMEDS BICAPS BILOBA+ 60 Kapsułek
 

Cena: 48,39 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

FORMEDS BICAPS BILOBA+ 60 KAPS.

**Opis produktu:**

Suplement diety BICAPS BILOBA+ zawiera 7 składników które korzystnie wpływają na pamięć i układ nerwowy (ginkgo biloba, żeń-szeń
koreański a także witaminy z grupy B).
Ekstrakty standaryzowane są na zawartość składników aktywnych.
Witaminy z grupy B występują w wysoko przyswajalnych formach:
wit. B12(metylokobalamina) i wit. B6 (P-5-P).
Produkt może być stosowany przez wegetarian i wegan.
Preparat składa się wyłącznie z aktywnych składników.

**Składniki:**

ekstrakt z ginkgo biloba (Ginkgoaceae Ginkgo biloba L. zawiera 4% glikozydów flawonowych i 1% laktonów terpenowych), ekstrakt z żen-
szenia koreańskiego (Araliaceae Panax ginseng C.A. Mey zawiera 12% ginsenozydów), cytrynian magnezu, pullulan (otoczka kapsułki),
niacyna (kwas nikotynowy), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (P-5-P 5'-fosforan pirydoksalu), monoazotan
tiaminy,
witamina B12 (metylokobalamina).
W 1 kapsułce zawarty jest (referencyjna wartość spożycia %):
Ekstrakt z ginkgo biloba – 120 mg, w tym: 4% glikozydów flawonowych – 4,8 mg, 1% laktonów terpenowych – 1,2 mg
Ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego – 100 mg, w tym 12% ginsenozydów – 12 mg
Tiamina (B1) – 1,1 mg (100%)
Niacyna (B3) – 16 mg (100%)
Kwas pantotenowy (B5) – 5 mg (83%)
Witamina B6 – 1,4 mg (100%)
Witamina B12 – 100 µg (4000%)
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**Działanie:**

Zawarty w suplemencie diety żeń–szeń i ginkgo biloba wspomagają pamięć. Dodatek tiaminy (B1), niacyny (B3), witaminy B6 i B12
wspierają układ nerwowy.
Kwas pantotenowy (B5) pomaga utrzymać sprawności umysłową na prawidłowym poziomie.

**Zalecane spożycie:**

1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.

**Producent:**

ForMeds Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań

**Uwagi:**

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Zespół Vital-shop.pl

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

