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Berimal suplement na cholesterol ActiBPF 30 kaps
 

cena: 64,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać Tabletki

Producent USP

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Cholesterol

Opis produktu
 

Cholesterol - temat o którym warto mówić

Wiele osób ma trudności z utrzymaniem prawidłowego poziomu cholesterolu, co związane jest z obecnym stylem życia, na którym
składają się: nieprawidłowe odżywianie, niewystarczająca aktywność fizyczna, szybkie tempo życia, stres, obciążenia genetyczne, a
nawet zanieczyszczenie środowiska takie jak np. smog.

Niestety aż 61% Polaków ma zbyt wysoki poziom cholesterolu.

Zdrowe odżywianie:

5 zbilansowanych posiłków dziennie
zastąpienie nasyconych kwasów tłuszczowych nienasyconymi (ryby 1-2 razy

w tygodniu, orzechy, oliwa z oliwek)

unikanie przetworzonego pożywienia (zawiera szkodliwe tłuszcze trans)
duże ilości warzyw i owoców będących źródłem cennych polifenoli ( ≥200 g tj. 2-3 porcje owoców i warzyw/ dobę)
optymalna zawartość błonnika (30-45 g błonnika/ dobę)
ograniczenie spożycia soli poniżej 5 g/ dobę (1 mała łyżeczka soli = 6 g)
ograniczenie alkoholu i napojów słodzonych

Za optymalne dla zdrowia sercowo-naczyniowego uznaje się dietę typu DASH i dietę śródziemnomorską.

Aktywność fizyczna:

od 2,5 do 5 godzin/ tydzień umiarkowanie intensywnej aktywności np. energiczny spacer

Kontrola czynników ryzyka:

Należy pamiętać o regularnym wykonywaniu badań lekarskich i monitorowaniu swojego stanu zdrowia.
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Warto także wspomagać utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu stosując przebadane naukowo składniki, które działają
skutecznie i są dobrze tolerowane.

Skład:

standaryzowaną kompozycję polifenoli z bergamoty Citrus bergamiaRisso, czyli ActiBPF (250 mg w 1 kapsułce)
ekstrakt z czosnku standaryzowany na wysoką zawartość allicyny(200 mg w 1 kapsułce)
Sposób użycia

1-2 kapsułki dziennie przed posiłkiem

Kapsułkę należy połknąć i popić wodą.

Nie zaleca się wysypywania zawartości kapsułki do pożywienia z uwagi na cierpki i gorzki smak bergamoty.

Dostępne opakowania

30 kapsułek

Ostrzeżenia i inne informacje: Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Istotne jest
prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników
odżywczych.
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