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ForMeds BICAPS B CARDIO+, 60 kapsułek
 

Cena: 56,24 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Witaminy B6, B12 i foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Witaminy B6 i B12 pomagają w produkcji
czerwonych krwinek oraz wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Naturalna roślinna kapsułka z pullulanu

Skład wolny od syntetycznych dodatków

Pojemnik z roślinnych surowców

Podwyższone stężenie homocysteiny (hiperhomocysteinemia)
Norma stężenia homocysteiny we krwi na czczo wynosi od 5 do 15 μmol/l. Wykazano jednak, że już poziom 10-13 μmol/l może
negatywnie wpłynąć na śródbłonek naczyń. Podwyższone stężenie homocysteiny we krwi jest obecnie uznawane za jeden z czynników
zwiększających ryzyko wystąpienia wielu zaburzeń organizmu, m.in. sercowo-naczyniowych i ze strony układu nerwowego (np.
schorzenia neurodegeneracyjne).
Zachowanie prawidłowego poziomu homocysteiny jest również istotne w przypadku kobiet w ciąży. Nieprawidłowy poziom
homocysteiny może być jedną z przyczyn pojawienia się nieprawidłowości w rozwoju cewy nerwowej u płodu.

Dawkowanie:
Spożyć 1 kapsułkę 1 raz dziennie w trakcie posiłku.

Przechowywanie:
Chronić przed światłem, przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i ważne informacje:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży,
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karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w
przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Zalecany zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Skład:
Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera (referencyjna wartość spożycia %):

Witamina B12 - 1000 µg (40000%)
Witamina B6 - 25 mg (1785%)
Folian - 1000 µg (500%)
Insulina - 315 mg

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