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FORMEDS BICAPS ANTIOXIDANT
Cena

62,49 zł

Cena poprzednia

86,98 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

0014951

Kod EAN

5903148621173

Opis produktu
BICAPS® ANTIOXIDANT

BICAPS ANTIOXIDANT to połączenie opatentowanej dysmutazy ponadtlenkowej z wit. E i cynkiem, które
pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Opatentowana dysmutaza ponadtlenkowa
Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) to enzym, który występuje naturalnie w każdym organizmie tlenowym, jednak
jego poziom wraz z wiekiem zmniejsza się. U ssaków wyróżnia się 3 rodzaje SOD, w tym m.in. mangan SOD (MnSOD) oraz miedź-cynk SOD (Cu/ZN-SOD), który wg badań stanowi ponad 90% całkowitego SOD.

BICAPS ANTIOXIDANT zawiera trzy typy dysmutazy ponadtlenkowej (SOD): mangan SOD (Mn-SOD), nikiel
SOD (Ni-SOD) oraz miedź – cynk SOD (Cu/Zn-SOD).

Badania wykazały, że zastosowany w produkcie SOD jest stabilny w środowisku żołądka (prawie 80%
początkowej ilości SOD przeżywa w żołądku nawet po 2 h), a jego stopniowe i ciągłe uwalnianie ma
miejsce dopiero w jelicie (nawet do 4 h).
Przejrzysty skład
Produkt nie zawiera sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy i barwników, takich jak: stearynian magnezu,
dwutlenek krzemu,
dwutlenek tytanu itp.

Naturalna kapsułka z pullulanu
Pullulan jest otrzymywany w naturalnym procesie fermentacji.
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Skład produktu
Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera (referencyjne wartości spożycia %):
Witamina E (ekwiwalent D-alfa-tokoferolu) ‒ 250 mg (2083%),
Dysmutaza ponadtlenkowa ‒ 7 mg (210 IU),
Cynk ‒ 15 mg (150%), Inulina ‒ 36 mg.
IU – International Unit (1 μg = 40 IU)
Składniki: witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu z soi), pullulan (otoczka kapsułki), cynk (cytrynian cynku),
inulina (korzeń cykorii), dysmutaza ponadtlenkowa (mikroalga Tetraselmis chuii).

Sposób użycia
Spożyć 1 kapsułkę 1 raz dziennie w trakcie posiłku.
Ilość kapsułek w opakowaniu: 60.
Ilość porcji w opakowaniu: 60.
Zawartość opakowania netto: 23 g.
Warunki przechowywania:
Chronić przed światłem, przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.

Środki ostrożności
Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych. Kobiety w ciąży i karmiące nie powinny go spożywać bez
konsultacji lekarskiej. 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. Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego
funkcjonowania organizmu.
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