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BERIMAL 30 kapsułek
 

Cena: 146,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

 

CZY WIESZ, ŻE...

CO WYRÓŻNIA BERIMAL

SKŁADNIK AKTYWNY ActiBPF

KOMFORT STOSOWANIA

 

CZY WIESZ, ŻE... 

 

Jeden z najważniejszych czynników wpływający na długość i jakość życia Polaków to prawidłowy poziom cholesterolu.
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Niestety aż 61% Polaków ma zbyt wysoki poziom cholesterolu.1

 

 

1. Zdrojewski T. i wsp. Kardiologia Polska 2016; 74, 3:213-223 NATPOL

Nadmiar cholesterolu może odkładać się wewnątrz naczyń krwionośnych zaburzając przepływ krwi, wpływając na funkcjonowanie
poszczególnych narządów i całego organizmu.

 

 

 

Jak dowodzą badania naukowe podstawą długiego życia w zdrowiu jest właściwe odżywianie i regularna aktywność fizyczna.

Zalecenia dotyczące zdrowego trybu życia: 

 

unikanie przetworzonego pożywienia

5 zbilansowanych posiłków dziennie
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duża ilość warzyw i owoców

zastąpienie nasyconych kwasów tłuszczowych nienasyconymi

regularne wykonywanie badań lekarskich i monitorowanie swojego stanu zdrowia

optymalna zawartość błonnika

aktywność fizyczna

ograniczenie alkoholu i napojów słodzonych

ograniczenie spożycia soli poniżej 5g/dobę

 

CO WYRÓŻNIA BERIMAL? 

 

Korzyści zdrowotne:

utrzymuje prawidłowy poziomu cholesterolu 2 utrzymuje prawidłowy poziom glukozy 2 wspomaga prawidłowe mikrokrążenie 2 działa
antyoksydacyjnie 2 

Unikalny skład:

zawiera dwa wysokoskoncentrowane składniki aktywne ActiBPF, czyli standaryzowaną kompozycję polifenoli z bergamoty ekstrakt
z czosnku standaryzowany na wysoką zawartość allicyny składniki te przebadane są w wartościowych badaniach naukowych. 
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Odkrycie ostatnich lat

Berimal to pierwszy w Polsce preparat zawierający unikalny składnik aktywny ActiBPF, opracowany na podstawie najnowszej wiedzy
medycznej i niezależnych badań naukowych. 

Dobra tolerancja i naturalne pochodzenie

Zawiera składniki pochodzenia naturalnego, które są dobrze tolerowane przez organizm. 

2 – Berimal wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu, utrzymuje prawidłowy poziom glukozy, wspomaga prawidłowe
mikrokrążenie, działa antyoksydacyjnie, dzięki zawartości czosnku.

 

 

SKŁADNIK AKTYWNY ActiBPF 

 

ActiBPF zawiera kompozycję polifenoli z bergamoty Citrus bergamia Risso (tzw. BPF- ang. Bergamot-derived Polyphenolic Fraction)
standaryzowaną na zawartość pięciu flawonoidów (z grupy polifenoli): neoeriocytryny, neohesperydyny, naringiny, melitydyny,
brutierydyny.

Synergiczne działanie Wyjątkowe połączenie pięciu związków bioaktywnych, o różnych właściwościach sprawia, że składniki ActiBPF
współdziałają ze sobą.

 

 

KOMFORT STOSOWANIA 

 

BEZ cukru

BEZ laktozy

BEZ alergenów
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BEZ GMO

Odpowiedni dla wegetarian

 

Dzienna porcja Berimal zawiera: Składnik Zawartość w 1 kapsułce Zawartość w 2 kapsułkach
ActiBPF – sproszkowany sok z owoców
bergamoty standaryzowany na 32% polifenoli

250 mg 500 mg

Ekstrakt z czosnkuw tym allicyna 200 mg2 mg 400mg2 mg

 

Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie przed posiłkiem.Kapsułkę należy połknąć i popić wodą. Nie zaleca się wysypywanie zawartości
kapsułki do pożywienia, z uwagi na możliwą zmianę smaku potraw.

Ostrzeżenia i inne informacje: Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe lub hipolipemizujące oraz osoby po zabiegach operacyjnych stosowanie preparatu
powinny skonsultować z lekarzem. Preparat nie może być stosowany przez osoby o obniżonym ciśnieniu krwi, cierpiące na ostry nieżyt
żołądka i jelit oraz ciężkie schorzenia wątroby. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej
diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.

Przechowywanie: w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

 

 

 

VIDEO 

 

POZNAJ TAKŻE BERIMAL FORTE 

Wariant 2x mocniejszy, o wyższej zawartości ActiBPF.

KUP TERAZ

 

Suplement diety
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