Betula Forte
Suplement diety, 30 kapsułek
Łatwo przyswajalny kompleks betuliny z cyklodekstryną + Witamina B1
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem suplementu, gdyż zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Ten suplement należy przyjmować zawsze dokładnie z zaleceniami tak jak wykazano w tej ulotce lub według zaleceń lekarza
lub farmaceuty.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
1. Co to jest Betula Forte i w jakim celu się ją stosuje.
Betula Forte to suplement diety przeznaczony dla osób od 12 roku życia.
Betula Forte to innowacyjna i opatentowana receptura oparta na badaniach naukowych, opracowana przez środowisko akademickie
we wsparciu środowiska lekarskiego i farmaceutycznego.
Betula Forte to połączenie betuliny, związku pozyskiwanego z kory brzozy, γ-cyklodekstryny – zwiększającej rozpuszczalność
i biodostępność betuliny, oraz witaminy B1.
Dlaczego γ-cyklodekstryna?
Zwiększa rozpuszczalność i tym samym biodostępność betuliny. Betulina jako naturalny związek roślinny jest nierozpuszczalna
w wodzie i trudno dostępna dla organizmu w użytku wewnętrznym.
Kiedy potrzebujemy Betula Forte?
Betula Forte pomaga przy nadmiernym zmęczeniu i problemie z koncentracją. Dodatkowo wspomaga łagodzenie skutków chorób
neurodegeneracyjnych, czyli chorób polegających na stopniowym wyrodnieniu i/lub obumieraniu komórek nerwowych, skutkiem
czego może być obniżenie sprawności umysłowej (demencja), intelektualnej i poznawczej. Połączenie z witaminą B1 dodatkowo
wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz utrzymanie prawidłowych funkcji psychicznych i poznawczych.
2. Składniki
Gamma-cyklodekstryna, żelatyna wołowa, ekstrakt z kory brzozy (betulina),
maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna, węglan wapnia, skrobia modyfikowana,
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, monoazotan tiaminy (Witamina B1).

Zawartość w 1 kaps. RWS* w 1 kaps.
Składnik
50 mg
Betulina
30%
0,33 mg
Tiamina (Witamina B1)
* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

3. Sposób użycia
Dzieci od 12 roku życia oraz osoby dorosłe: 1 kapsułka dziennie popijając obficie wodą.
Ostrzeżenia
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety. Zalecany jest zróżnicowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość i alergie na poszczególne składniki preparatu.
Ciąża i karmienie piersią
Z powodu braku wystarczających danych, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży i karmienia piersią.
Warunki przechowywania
Suplement diety powinien być przechowywany w nienasłonecznionym, suchym miejscu, w temperaturze 8°C - 25 °C,
w zamkniętym opakowaniu.
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