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XeniVIT BERGAMIL FORTE 30 kapsułek
 

Cena: 28,97 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

Postać kaps. z rośl.celulozy

Producent XENICO PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

XENICO PHARMA XENIVIT BERGAMIL FORTE 30 KAPS

**Opis produktu:**

Bergamil Forte to najwyższej jakości naturalny preparat zawierający w jednej kapsułce unikalną kombinację ekstraktu z owoców
bergamoty (Citrus Bergamia Risso) standaryzowanego na 32% polifenoli BPF (Bergamot-derived Polyphenolic Fraction)
w najwyższej dawce 500 mg, ekstraktu z czosnku (Allium sativum L.) standaryzowany
na 1% Allicyn (w tym tiosulfinaty, allina i gammaglutamylocysteiny) oraz witaminę C.

**Składniki:**

Sproszkowany ekstrakt z owocu bergamotki (Citrus bergamia Risso) standaryzowany
na 32% polifenoli BPF (ang. Bergamot-derived Polyphenolic Fraction), ekstrakt z czosnku (Allium sativum L.) standaryzowany na
zawartość 10 000 ppm (ang. parts per million) Allicyny, hydroksypropylometyloceluloza, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja
przeciwzbrylająca – uwodorniony olej rzepakowy.

**Działanie:**

Produkt uzupełnia codzienną dietę w składniki przebadane naukowo, dzięki ekstraktowi
z czosnku (Allium sativum L.) dba o utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu
we krwi, wspomaga mikrokrążenie krwi oraz zdrowie całego układu krążenia, a dzięki witaminie C wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie naczyń krwionośnych i prawidłowy metabolizm.

**Zalecane spożycie:**

Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie, popijając wodą.

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

https://www.vital-shop.pl
https://www.vital-shop.pl/xenivit-bergamil-forte-30-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

**Wielkość opakowania:**

30 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. A. Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław
NIP: 894 30 61 479

**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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