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SINGULARIS SUPERIOR Odpowiedni Cukier Berberyna 30
kapsułek
 

Cena: 37,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

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

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSINGULARIS SUPERIOR Odpowiedni Cukier Berberyna 30 kapsułekNajważniejsze właściwości Singularis Odpowiedni
Cukier Berberyna:zawiera ekstrakt z korzenia berberysu REBERSA, standaryzowany na zawartość ponad 99% berberynywzbogacony o
ekstrakt z owoców pieprzu czarnego Bioperine standaryzowany na zawartość 95% piperynyberberys uczestniczy w metabolizmie
glukozy, dzięki czemu może wspierać utrzymanie prawidłowej glikemiiekstrakt z berberysu korzystnie wpływa na zdrowie układu
krążeniapowyższa roślina pomaga zachować odpowiednią pracę układu moczowo-płciowegoBerberis aristata korzystnie wpływa na
stan skóryBerberis aristata pomaga zmniejszyć poziom trójglicerydów w osoczuberberyna wspomaga funkcjonowanie wątrobypieprz
czarny wspiera trawienie składników odżywczychwygodna forma kapsułekprosty, bezpieczny składSuplement diety Singularis
Odpowiedni Cukier Berberyna to wysokiej jakości produkt, który zawiera ekstrakt z Berberysu oraz wyciąg z pieprzu czarnego.
Substancje te są bogactwem wielu cennych składników aktywnych, które wspierają funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Preparat
marki Singularis wyróżnia się prostym, bezpiecznym składem oraz ma wygodną do stosowania formę kapsułek.Berberyna to substancja
pozyskiwana z rośliny Berberis aristata. Posiada ona wiele klinicznie udowodnionych korzyści dla zdrowia. Przede wszystkim
uczestniczy w metabolizmie węglowodanów, czym przyczynia się do utrzymania optymalnego poziomu glukozy we krwi. Ponadto
berberyna bierze udział w przemianach lipidów. Dzięki temu może wpływać na utrzymanie odpowiedniej masy ciała.Berberynapomaga
również zachować zdrowie układu krążenia. Wspiera utrzymanie zdrowej i mocnej skóry, a ponadto wspomaga pracę wątroby.Pieprz
czarny pomaga w utrzymaniu naturalnych funkcji trawiennych oraz przyczynia się do utrzymania kontroli masy ciała. Ponadto
korzystnie wpływa na funkcjonowanie wątroby . Posiada również znaczne właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu wspiera walkę ze
skutkami stresu oksydacyjnegoPodsumowując, Singularis Odpowiedni Cukier Berberyna to wysokiej jakości produkt, który łączy w sobie
cenne właściwości berberyny i piperyny. Dzięki zawartości tych substancji wspiera w znaczący sposób układ trawienny człowieka.
Zaletą tego preparatu jest jego bezpieczeństwo oraz prosty i czysty skład.Zalecane spożycieZalecana porcja do spożycia w ciągu dnia
niezbędna do uzyskania korzystnego działania: Zaleca się przyjmować 1-2 kapsułek dziennie. (produkt zawiera 15-30
porcji)WażneProdukt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb
życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. W
przypadku stosowania leków lub innych suplementów diety należy skonsultować z lekarzem.SkładnikiEkstrakt z korzenia REBRESA
(Berberis aristata) standaryzowany na 99,8% siarcanu berberyny, substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), ekstrakt z
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owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum) - BioPerine, składnik otoczki (hydroksypropylometyloceluloza).%RWS - dzienna referencyjna
wartość spożyciaSkładnik Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera: %RWSEkstrakt z korzenia berberysu REBRESA 1000 mg -w tym
Berberyna 99,8% 998 mg -BioPerine ekstrakt owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum) 2,1 mg -w tym Piperyna 95% 2 mg
-ProducentActivepharm Labs Sp. z o.o. Sp. K., Jana Brzechwy 6,
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