
 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

 

FORMEDS BICAPS KOREAN GINSENG 60 Kapsułek
 

Cena: 37,59 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

FORMEDS BICAPS KOREAN GINSENG 60 KAPS.

**Opis produktu:**

BICAPS KOREAN GINSENG jest suplement diety, który zawiera ginsenozydy z ekstraktu
z żeń-szenia koreańskiego. Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan. Doskonały
na potencję, pamięć i mocne serce.

**Składniki:**

Ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego (Araliaceae Panax ginseng C.A. Mey zawiera 12% ginsenozydów), inulina (korzeń cykorii),  pullulan
(otoczka kapsułki)

**Działanie:**

Suplement diety BICAPS KOREAN GINSENG zawiera 24 mg ginsenozydów z ekstraktu
z żeń-szenia koreańskiego oraz 100 mg inuliny w 1 kapsułce bez żadnych dodatków. Działanie ginsenozydów polega na podnoszeniu
zdolności hemoglobiny do przyłączania tlenu, a tym samym lepszego zaopatrywania narządów w tlen. W efekcie podnosi się ilość
energii i zdolność organizmu do wysiłku zarówno fizycznego, jak i umysłowego. Ginsenozydy działają również stymulująco na układ
odpornościowy oraz przyspieszają okres rekonwalescencji. Dodatkowo korzenie żeń-szenia zawierają m.in.: cukry, witaminy, składniki
mineralne i pierwiastki śladowe, które również pozytywnie oddziałują na organizm ludzki. Nie zawiera sztucznych wypełniaczy,
przeciwzbrylaczy i barwników. Składniki aktywne zamknięte są w naturalnej kapsułce z pullulanu. Pullulan jest otrzymywany w
naturalnym procesie fermentacji bez użycia surowców pochodzenia zwierzęcego.

**Zalecane spożycie:**

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

**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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