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BICAPS ENERGY kaps. 60 kaps.
 

Cena: 61,50 PLN

Opis słownikowy

Postać kaps.

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Różeniec górski wywiera korzystny wpływ w przypadku zmęczenia i spadku wydajności pracy. Żeń–szeń pomaga zachować optymalny
poziom energii oraz wspomaga pamięć. Guarana tłumi zmęczenie. Wit. B6 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
skład produktu

Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera (referencyjna wartość spożycia %):
Ekstrakt z guarany – 100 mg, w tym 22% kofeiny – 22 mg
Ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego – 100 mg, w tym 12% ginsenozydów – 12 mg
Ekstrakt z różeńca górskiego – 100 mg, w tym: 3% rozawin – 3 mg, 1% salidrozydów – 1 mg
Witamina B6 – 1,4 mg (100%)

Składniki: ekstrakt z guarany (Sapindaceae Paullinia cupana Kunth zawiera 22% kofeiny), ekstrakt z żen-szenia koreańskiego (Araliaceae
Panax ginseng C.A. Mey zawiera 12% ginsenozydów), ekstrakt z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea zawiera rozawiny – 3%,
salidrozydy – 1%), pullulan (otoczka kapsułki), witamina B6 (P-5-P 5’-fosforan pirydoksalu).
sposób użycia

Spożyć 1 kapsułkę 1 dziennie w trakcie posiłku.

Ilość kapsułek w opakowaniu: 60.
Ilość porcji w opakowaniu: 60.
Zawartość netto: 18,08 g.

środki ostrożności

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży,
karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
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Zalecamy zrównoważony sposób żywienia
i zdrowy tryb życia. BICAPS ENERGY zawiera kofeinę. Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (22 mg kofeiny w 1 kapsułce).
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