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FORMEDS BICAPS GASTRON 60 Kapsułek
 

Cena: 37,59 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

FORMEDS BICAPS GASTRON 60 KAPS.

**Opis produktu:**

Bicaps Gastron to suplement diety zawierający 5 naturalnych składników, w tym standaryzowanych ekstraktów, wskazany do
stosowania w celu wsparcia funkcjonowanie wątroby, żołądka oraz poprawy trawienia.

**Składniki:**

Ekstrakt z liści karczocha (Cynara scolymus L.), ekstrakt z owoców ostropestu plamistego (Silybum marianum L.), ekstrakt z liści
rozmarynu (Rosmarinus officinalis L.), ekstrakt z nasion kopru włoskiego (Foeniculum vulgare), pullulan (otoczka kapsułki), ekstrakt z
mięty pieprzowej (Mentha piperita L.).

**Działanie:**

Bicaps Gastron to zbilansowane połączenie ekstraktu z liści rozmarynu, karczocha  i mięty z owocami ostropestu plamistego i nasion
kopru włoskiego.
Sylimaryna, rozmaryn i cynaryna zawarte w składnikach aktywnych preparatu wspomagają prawidłowe funkcjonowanie wątroby.
Cynaryna i rozmaryn dodatkowo wspomagają trawienie, natomiast mięta wspomaga pracę jelit oraz prawidłowe funkcjonowanie
żołądka.

**Zalecane spożycie:**

1 kapsułka 2 razy dziennie w trakcie posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
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**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

**Producent:**

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

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

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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