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SINGULARIS SUPERIOR BIOPERINE forte 60 kapsułek
 

Cena: 21,04 PLN

Opis słownikowy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

SINGULARIS SUPERIOR BIOPERINE forte 60 kapsułek

 

Suplement diety BIOPERINE® FORTE Superior jest nowoczesnym preparatem, którego składnik aktywny piperyna, roślinna substancja
witalna występująca w pieprzu czarnym (Piper nigrum) zwiększa biologiczną dostępność (wchłanianie i wykorzystanie) wielu substancji
odżywczych takich jak witaminy i składniki mineralne, aminokwasy, antyoksydanty oraz ekstrakty ziołowe. Bioperine® sprawia, że
zwiększa się przyswajalność aktywnych składników preparatów – ich siła działania zostaje zwielokrotniona. Wspomagające
bioprzyswajalność właściwości Bioperine® potwierdzone są badaniami, a metoda jej pozyskiwania chroniona patentem. Bioperine® jest
jedyną formą piperyny o udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie. W odróżnieniu od ekstraktu z pieprzu czarnego, w którym
zawartość piperyny wynosi od 3 do 9%, Bioperine® jest standaryzowana na minimalną zawartość 95% piperyny. Taka zawartość
stanowi ok. 30 razy więcej substancji aktywnej niż w pieprzu czarnym i ten fakt stanowi o tak wysokiej skuteczności suplementu diety
BIOPERINE® FORTE. Przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

BIOPERINE® FORTEBioPerine® Piper nigrum (Pieprz czarny):• ożywia/uaktywnia system nerwowy,• zwiększa skuteczność pozostałych
składników roślinnych,• wzmaga proces termogenezy,• zwiększa ukrwienie przewodu pokarmowego,• rozszerza naczynia,• poprawia
krążenie krwi.
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• Pieprz czarny (Piper nigrum) zwiększa biologiczną dostępność (wchłanianie i wykorzystanie) wielu substancji witalnych takich jak
witaminy i składniki mineralne, aminokwasy, antyoksydanty oraz ekstrakty ziołowe.

 

Zalecena spożycie

Zaleca się stosowanie 1 kapsułka dziennie, podczas posiłku lub bezpośrednio po jedzeniu.

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera: ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum) - BioPerine® - 15 mg, w tym 95% piperyny -
14,25 mg.

 

Składniki

celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), ekstrakt z owoców pieprzu
czarnego (Piper nigrum) - BioPerine® , woda oczyszczona. Produkt został zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa
zastosowanych składników pomocniczych.
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