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BERIMAL FORTE 30 kapsułek
 

Cena: 79,90 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

Pierwszy w Polsce preparat zawierający standaryzowaną kompozycję polifenoli z bergamoty ActiBPF 

„Efekt bergamoty”, zdrowie naczyń krwionośnych i prawidłowy metabolizm*

 

CZY WIESZ, ŻE...

CO WYRÓŻNIA BERIMAL FORTE

SKŁADNIK AKTYWNY ActiBFP

KOMFORT STOSOWANIA

 

CZY WIESZ, ŻE... 

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/berimal-forte-30-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

W naszym organizmie nieustannie zachodzą procesy starzenia i odnowy. To od nich zależy sprawność i wydolność całego
organizmu.Bardzo ważne jest stałe monitorowanie stanu zdrowia.

Szczególne znaczenie mają następujące parametry: 

CHOLESTEROL

GLUKOZA

BMI

 

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

duża ilość warzyw i owoców
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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 FORTE? 

Unikalny skład, przebadany naukowo

Berimal Forte to pierwszy w Polsce preparat zawierający unikalny składnik aktywny ActiBPF oraz witaminę C.

Najwyższa zawartość substancji aktywnej

Już jedna kapsułka Berimal Forte dostarcza wysoką, przebadaną naukowo porcję 500 mg ActiBPF.

Naturalne pochodzenie

ActiBPF pozyskiwany jest z miąższu owoców Citrus bergamia Risso. Do produkcji Berimal Forte wykorzystywane są owoce bergamoty z
tradycyjnych upraw zlokalizowanych na wybrzeżu Kalabrii (południowe Włochy).

Wysoka jakość

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Berimal Forte produkowany jest zgodnie z wymaganiami norm wytwarzania oraz jest poddawany kontrolom jakości.

 

Berimal Forte zapewnia „efekt bergamoty”, dostarczając codzienną porcję ActiBPF, a dzięki zawartości witaminy C działa
antyoksydacyjnie, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych i prawidłowy metabolizm.*

 

 

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.

Proces standaryzacji

gwarantuje, że każda kapsułka Berimal Forte zawiera tę samą przebadaną kompozycję polifenoli z bergamoty.

 

KOMFORT STOSOWANIA 

BEZ cukru

BEZ laktozy

BEZ alergenów
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BEZ GMO

Odpowiedni dla wegetarian

 
Dzienna porcja zawiera: Składnik Zawartość w 1 kapsułce Zawartość w 2 kapsułkach

ActiBPF – sproszkowany sok z owoców
bergamoty standaryzowany na 32% polifenoli

500 mg 1000 mg

Witamina C 50 mg (62,5%**) 100 mg (125%**)
** procent realizacji referencyjnych wartości spożycia

Jak stosować: 1-2 kapsułki dziennie przed posiłkiem.Kapsułkę należy połknąć i popić wodą. Nie zaleca się wysypywania zawartości
kapsułki do pożywienia.

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

Ostrzeżenia i inne informacje: Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. W przypadku przyjmowania leków
hipolipemizujących, stosowanie produktu należy skonsultować z lekarzem. BPF nie powoduje podwyższenia poziomu aminotransferaz.
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.

 

 

* Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych,
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

 

Suplement diety
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Galeria
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