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BERIMAL METABOLIZM 30 kapsułek
 

Cena: 65,95 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... Dlaczego Berimal? Skład Jak stosować? Szczegóły produktu  

  
Czy wiesz, że?

  ...ponad połowa Polaków ma nadwagę lub otyłość*? Czynniki, które mogą̨ odpowiadać́ za spowolnienie metabolizmu, nieprawidłowy
poziom cholesterolu, glukozy i innych parametrów organizmu to:  

  
  brak aktywności fizycznej  

  niewłaściwa dieta  

  stres  

   

  * Raport NIZP_PZH „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2020  
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Dlaczego Berimal?

  Berimal Metabolizm – suplement diety dla osób, które dbają o utrzymanie prawidłowej gospodarki tłuszczowej i węglowodanowej oraz
metabolizmu.  

  
  Aktualne potrzeby zdrowotne  

  Kompleksowe działanie  

  Składniki przebadane naukowo1,2  

Prawidłowy metabolizm

  
  prawidłowy poziomcholesterolu**  

   

  prawidłowy poziomglukozy**  

  prawidłowa masa ciała i BMI**  

  1. Mollace V.et al. Fitoterapia 82 (2011) 309-316; 2. Liu W. et al. Phytotherapy Research 2020, 1-10; **Zawarty w Berimalu Metabolizm
ekstrakt z zielonej herbaty wspomaga metabolizm tłuszczów i utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu i prawidłowej masy ciała,
chrom wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy, witaminy B6 i B12 wspomagają prawidłowy metaboilizm homocysteiny  

  
Skład

  
  
EKSTRAKT Z ZIELONEJ HERBATY

  wspomaga metabolizm tłuszczów, utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu i triglicerydów przyczyniając się do zdrowia serca.
Wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz prawidłowej masy ciała.  

  
EKSTRAKT Z BERGAMOTY

  uzupełnia codzienną dietę w przebadaną naukowo kompozycję polifenoli.  

WITAMINY B6 I B12

  wspomagają utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny i prawdiłowego metabolizmu energetycznego.  

  
CHROM

  wspomaga utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi oraz wspomaga metabolizm makroskładników odżywczych.  
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Jak stosować?

   

  2-3 kapsułki dziennie przed posiłkiem.  

   

  *** - procent realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia  

  
Sprawdź również

  
  SPRAWDŹ  

  
  SPRAWDŹ  

 

  
Szczegóły produktu
Sposób podawania Opakowanie Przechowywanie Inne informacje 
  
Sposób podawania:

  Dorośli 2-3 kapsułki dziennie przed posiłkiem. Kapsułkę należy połknąć i popić wodą. Nie zaleca się wysypywania zawartości kapsułki
do pożywienia z uwagi na gorzki smak.  

  
Opakowanie:

  30 kapsułek  

  
Przechowywanie:

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

  
Ostrzeżenia i inne informacje:

  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. Berimal Metabolizm zawiera kofeinę (20 mg/2 kapsułki; 30 mg/3 kapsułki), katechiny (120
mg/2 kapsułki; 180 mg/3 kapsułki), 3-egalusan epigallokatechiny (60 mg/2 kapsułki; 90 mg/3 kapsułki); nie zaleca się stosowania u
dzieci i kobiet w ciąży. Nie spożywać z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu. W
przypadku przyjmowania leków hipolipemizujących, stosowanie produktu należy skonsultować z lekarzem. BPF nie powoduje
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podwyższenia poziomu aminotransferaz.  

  USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa  

  Suplement diety  

 

 

Galeria
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