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YANGO Berberyna Premium 90 kaps
 

Cena: 52,60 zł

Opis słownikowy

Producent YANGO SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Właściwości:
Berberyna jest alkaloidem pochodzenia roślinnego. Pozyskuje się ją z liści, kory, owoców czy korzenia. Berberyna jest znana ze swoich
licznych dobroczynnych właściwości na organizm. Pomaga bowiem:

obniżyć poziom cukru we krwi;
utrzymać prawidłową masę ciała;
zwiększyć wydzielanie insuliny pod wpływem glukozy;
stymulować wrażliwość komórek na insulinę;
redukować wskaźnik masy ciała (BMI);
obniżyć poziom trójglicerydów, cholesterolu całkowitego i frakcji LDL we krwi;
regulować gospodarkę węglowodanową i lipidową;
aktywować enzym AMPK, dzięki czemu przyspiesza metabolizm;
modulować skład mikroflory jelitowej;
hamować aktywność α-glukozydazy w przewodzie pokarmowym;
zmniejszać szybkość trawienia węglowodanów złożonych i ogranicza wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego;
wspierać zdrowie układu sercowo-naczyniowego.
Co więcej, dzięki wzbogaceniu suplementu w ekstrakt z ostropestu plamistego, preparat dodatkowo wykazuje się pozytywnym wpływem
na sprawne funkcjonowanie wątroby oraz przyczynia się do oczyszczenia organizmu z toksyn.

Skład:
Ekstrakt z korzenia berberysu (Berberis aristata) standaryzowany na zawartość 98% berberyny, ekstrakt z ostropestu plamistego
(Silybum marianum) standaryzowany na zawartość min. 80% sylimaryny. otoczka kapsułki: celuloza roślinna.

1 kapsułka zawiera:
Ekstrakt z berberysu: 200 mg,
w tym berberyna (98%): 196 mg,
Ekstrakt z ostropestu plamistego: 30 mg,
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w tym sylimaryna (80%): 24 mg.

3 kapsułki zawierają:
Ekstrakt z berberysu: 600 mg
w tym berberyna (98%): 588 mg
Ekstrakt z ostropestu plamistego: 90 mg
w tym sylimaryna (80%):

Stosowanie:
1 kapsułka 3 razy dziennie. Kapsułkę połknąć i popić dużą ilością wody, po posiłku.

Ważne informacje:
Osoby przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane małym dzieciom, kobietom w
ciąży oraz karmiącym.

Opakowanie:
90 kapsułek
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