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FORMEDS BICAPS ENERGY 60 Kapsułek
 

Cena: 65,99 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

FORMEDS BICAPS ENERGY 60 KAPS.

**Opis produktu:**

Suplement diety BICAPS ENERGY jest połączeniem standaryzowanych ekstraktów z guarany, żeń-szenia koreańskiego, różeńca
górskiego i witaminy B6.
Produkt może być stosowany przez wegetarian i wegan.
Preparat składa się wyłącznie z aktywnych składników.

**Składniki:**

ekstrakt z guarany (Sapindaceae Paullinia cupana Kunth zawiera 22% kofeiny), ekstrakt z żen-szenia koreańskiego (Araliaceae Panax
ginseng C.A. Mey zawiera 12% ginsenozydów), ekstrakt z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea zawiera
rozawiny – 3%, salidrozydy – 1%), pullulan (otoczka kapsułki), witamina B6 (P-5-P 5’-fosforan pirydoksalu).
W 1 kapsułce zawarty jest: ekstrakt z guarany 100mg (w tym 22% kofeiny 22mg), ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego 100mg (w tym 12%
ginsenozydów 12mg), ekstrakt
z rożeńca górskiego – 100mg (w tym: 3% rozawin 3mg, 1%), salidrozydów 1mg, witamina B6 – 1,4 mg (100%).
*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

**Działanie:**

Suplement diety przeznaczony dla osób chcących poprawić zdolności fizyczne i psychiczne w przypadkach osłabienia, wyczerpania
oraz zmęczenia i utraty koncentracji.
Zawarty w suplemencie różeniec górski wywiera korzystny wpływ w przypadku zmęczenia oraz spadku wydajności pracy. Żeń–szeń
wspomaga w zachowowaniu optymalnego poziomu energii oraz przyczynia się do poprawy pamięci. Guarana znosi zmęczenie.
Wit. B6 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
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**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.
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