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BICAPS B CARDIO+ 60 kapsułek
 

cena: 61,40 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Sprzęt medyczny

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent ForMeds

Substancja
czynna

Folian, Inulina, Witamina B12, Witamina B6
(Pirydoksyna)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

BICAPS B CARDIO+ to połączenie witaminy B6, B12 i folianu, które pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
Dodatkowo witaminy B6 i B12 biorą udział w produkcji czerwonych krwinek oraz wspierają funkcjonowanie układu nerwowego.

Produkt jest odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Naturalna, wegańska kapsułka z pullulanu - pozyskiwanego w procesie fermentacji.

Preparat nie zawiera sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy, słodzików i barwników.

Porcja dzienna - 1 kapsułka zawiera:
Witamina B12 – 1 000 µg
Witamina B6 – 25 mg
Folian – 1 000 µg
Inulina- 315 mg

Sposób użycia:
Spożyć 1 kapsułkę 1 raz dziennie w trakcie posiłku.

Składniki:
inulina (korzeń cykorii), pullulan (otoczka kapsułki), witamina B6 (P-5-P 5&#39;-fosforan pirydoksalu), B12 (metylokobalamina), folian (L-
metylofolian wapnia).

Środki ostrożności:
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.

Firma ForMeds została założona w 2012 roku. Najważniejsze dla marki Formeds jest produkcja suplementów diety bez chemicznych
dodatków. Firma ta już po krótkim czasie zdobyła wiele certyfikatów jakości.

Priorytetem ForMeds jest aby produkty były bezpieczne, naturalne ale również skuteczne. Całość podlega ścisłej kontroli medycznej i
wielu specjalistów z zakresu medycyny, dietetyki, fizjoterapii, biologii i chemii czuwa nad tym. Składnikami suplementów diety są
surowce o najwyżej jakości pozyskiwane tylko od renomowanych europejskich dostawców.

Kategoria produktu:

Suplement diety

PRODUCENT :

FORMEDS Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań
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