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For more information, contact a 

B-Epic Independent Brand Partner.

Naturally boost your health and vitality! B-CARDIO is 
formulated to support your body’s natural ability to produce 
Nitric Oxide (NO). Achieving and maintaining optimal NO 
levels is vitally important for a healthy body and healthy 
life. Nitric Oxide is among the most important molecules in 
the human body for its ability to promote healthy circulation 
and enhance cardiovascular performance. In fact, NO can 
deliver health benefits to every organ system in the body.

B-CARDIO is designed around the latest research about how
Nitric Oxide functions. The human body has a system of 
metabolic pathways for synthesizing Nitric Oxide; and when 
that system is fully functional, it creates a synergy that
produces remarkable health benefits. However, for many 
people, only part of this system is active due to deficiencies 
in our modern diets. As a result, our bodies are frantically 
trying to maintain health but lack the full capacity to 
produce the needed Nitric Oxide. This, plus the fact that our 
NO levels begin to drop after age 30, has led to dramatic 
increases in cardiovascular disease and interrelated 
illnesses throughout the Western industrialized world. 

Most Nitric Oxide products on the market today only provide 
the nutritional precursors for part of the NO system. These 
products are built around L-Arginine supplementation and 
ignore the nutritional needs of the system as a whole. But 
B-CARDIO has System Standard™ Technology that delivers 
all the necessary nutritional precursors to drive the ENTIRE 
system of metabolic pathways for Nitric Oxide synthesis!  

BENEFITS MAY INCLUDE:

• Naturally Boost Nitric Oxide (NO)
   Production in the Body
• Support Healthy Blood Pressure 
   and Cardiovascular Health 
• Increase Energy and Endurance
   Without Caffeine or Stimulants
• Enhance Exercise Performance;
   Great Pre-Workout
• Alleviate Muscle Soreness and 
   Promote Faster Recovery 

PRODUCT DETAILS:

• Raspberry Cardio Health Drink
• Doctor-Formulated NO Booster

System Standard™ Technology 
• Proprietary Formula Made With

L-Arginine and L-Citrulline
• 0 Calories and Sugar-Free

Naturally Boost

Your Vitality!

RESEARCH-BASED CARDIO HEALTH FORMULA

Nitric Oxide Booster 
B-CARDIO

מגביר של תחמוצת החנקן
  נוסחה לבריאות קרדיו מבוססת מחקר

הגבירו באופן טבעי את הבריאות והחיוניות שלכם! 
הגוף  של  הטבעית  ביכולת  לתמוך  כדי  נוצר   B-CARDIO
השגה   .(Nitric Oxide-NO) חנקן תחמוצת  לייצר  שלכם 
ושמירה על רמות אופטימליות של NO חשובה ביותר לגוף 
בריא ולחיים בריאים. תחמוצת החנקן היא בין המולקולות 
החשובות ביותר בגוף האדם בשל יכולתה לקדם זרימת דם 
הביצועים הקרדיו-וסקולריים. למעשה,  את  ולשפר  בריאה 
איברים  מערכת  לכל  בריאותיים  יתרונות  לספק  יכול   NO

בגוף. 

אופן  על  ביותר  העדכני  המחקר  סביב  מתוכנן   B-CARDIO
הפעולה של תחמוצת החנקן. לגוף האדם יש מערכת של 
מסלולים מטבוליים לסינתזה של תחמוצת החנקן; וכאשר 
סינרגיה  יוצרת  היא  מתפקדת במלואה,  הזו  המערכת 
עבור  עם זאת,  יוצאי דופן.  בריאותיים  יתרונות  שמייצרת 
חוסרים  עקב  פעיל  זו  ממערכת  חלק  רק  אנשים רבים, 
מנסה  שלנו  הגוף  כתוצאה מכך,  המודרנית שלנו.  בתזונה 
בטירוף לשמור על הבריאות אך חסר את היכולת המלאה 
לעובדה  בנוסף  החנקן הנחוצה. זה,  תחמוצת  את  לייצר 
שרמות ה-NO שלנו מתחילות לרדת לאחר גיל 30, הובילו 
לעלייה דרמטית במחלות לב וכלי דם ומחלות הקשורות זו 

בזו ברחבי העולם המתועש המערבי. 

שפרו את החיות והחיוניות
שלכם באופן טבעי!

המוצר עשוי לסייע בדרכים הבאות: 

• (NO) הגברת ייצור תחמוצת החנקן
בגוף באופן טבעי 

 התמיכה בלחץ דם בריא ובריאות •
 לב וכלי דם 

הגברת אנרגיה וסיבולת ללא קפאין •
או חומרים ממריצים 

שיפור ביצועי תרגילי ספורט; נהדר •
לשימוש  לפני אימון 

הקלה על כאבי שרירים ועידוד •
התאוששות מהירה יותר 
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רוב מוצרי תחמוצת החנקן הקיימים כיום מספקים רק את 
המבשרים התזונתיים עבור חלק ממערכת ה-NO. מוצרים 
אלו בנויים סביב תוספת L-Arginine ומתעלמים מהצרכים 

התזונתיים של המערכת כולה. 

 System Standard  טכנולוגיית יש   B-CARDIO-אבל ל
כדי  הדרושים  התזונתיים  המבשרים  כל  את  שמספקת 
לסינתזה  מטבוליים  מסלולים  של  המערכת  כל  את  להניע 

של תחמוצת החנקן!

מידע על המוצר: 

משקה בריאות Cardio בטעם פטל •

 פורמולה להגברת NO שפותחה ע״י •
  System Standard  רופא, טכנולוגיית

• L-Arginine נוסחה קניינית העשויה עם
 L-Citrulline-ו

• 0 קלוריות וללא סוכר

שפרו את החיות והחיוניות
שלכם באופן טבעי!

- למידע נוסף אנא צרו קשר עם האדם ששיתף איתכם במידע הזה -

EXCLUSIVELY FROM B-EPIC | WWW.BEPIC.COM
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Other Ingredients: Natural Flavors, DL-Malic Acid, 
Citric Acid, Stevia Extract

Gluten Free, Dairy Free, MSG Free

Manufactured in a cGMP certified facility and third-party 
tested.

Formulated by Adam Saucedo, M.D. 

EXCLUSIVELY FROM B-EPIC  |   WWW.BEPIC.COM

These statements have not been evaluated by the USFDA nor SAHPRA. 
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

Individual results will vary. Best if taken as part of an overall healthy lifestyle. 
As with many health supplements, consistent use is key to maximizing the benefits. 

SUGGESTED USE: 1 serving per day. Mix one stick pack into 
8-12 oz of water to taste.

CAUTION: Consult your physician before taking this or any 
health supplement, especially if you are pregnant or nursing, 
have a medical condition, are taking prescription drugs, or are 
under the age of 18.  

WARNING: Keep out of reach of children.

STORAGE: Store in a cool, dry place to maintain freshness.

MADE IN USA

PRODUCT DETAILS

B-CARDIO
Cardio Health Formula

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 stick (3.8 g)
Amount Per Serving % DV*

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) 71%1.2 mg
Vitamin B9 (as Folic Acid) 104%250 mcg
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) 208%5 mcg
Vitamin C (Ascorbic Acid) 37%33 mg
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 100%20 mcg (800 IU)
Vitamin K1 375%450 mcg
Magnesium (as Magnesium Oxide) 1%10 mg
Potassium (as Potassium Nitrate)

Proprietary Blend

3%160 mg

1,967 mg

Calories 0

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value (DV) not established.

L-Citrulline, L-Arginine, Hawthorn Berry,
Beet Root, Beta Cyclodextrin, CoQ10, Piperine

†

Folate (as Folic Acid) 100%250 mcg (400 mcg DFE)

נוסחה לבריאות קרדיו

מידע על המוצר
לתוך  אחד  שקיק  הוסיפו  אחת ביום.  מנה  שימוש מומלץ: 

230-340 מ״ל מים לפי הטעם. 

שימוש  לפני  שלך  המטפל  הרופא  עם  להתייעץ  יש  זהירות: 
בתוסף בריאות זה או אחר, בייחוד אם את בהריון, מניקה או 
אם יש לך או היה לך מצב רפואי כלשהו או במקרה שקיים 
שימוש מקביל בתרופות מרשם או  אם  אתם מתחת לגיל 18. 

אזהרה: הרחק מהישג ידם של ילדים. 

אחסון: לשמירה על טריות יש לאחסן במקום קריר ויבש.

חומצת טבעיים,  טעמים מרכיבים נוספים: 
לימון, חומצה מאלית, תמצית סטיביה. 

ללא גלוטן, ללא חלב,  
 (MSG) ללא מונוסודיום גלוטמט

מיוצר במפעל שמוסמך cGMP ורשום ומבוקר 
צד  ע״י  ונבדק  ביקורות  עובר   .FDA -ע״י ה

שלישי. 

פורמולה מיוצרת ע״י דר׳ אדם סאוסיידו
.(Adam Saucedo, M.D)

  .(FDA) הצהרות בעלון זה לא נבדקו על ידי מינהל המזון והתרופות של ארה"ב
המוצר אינו מיועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן. התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם. 

הכי טוב אם נלקח כחלק מאורח חיים בריא כולל. כמו עם תוספי בריאות רבים, שימוש עקבי הוא המפתח למקסום היתרונות.

EXCLUSIVELY FROM B-EPIC | WWW.BEPIC.COM
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B-Cardio is designed around the latest University 
based, peer reviewed research, that together 
represent the current expert consensus model for 
how Nitric Oxide functions in the human body.

The human body has a SYSTEM of metabolic 
pathways for synthesizing Nitric Oxide that 
requires a number of nutritional precursors. When 
the system is fully functional, it exists in a 
beautiful, self-sustaining metabolic cooperative 
that creates many powerful health benefits.
   
The PROBLEM is that a large part of the Nitric 
Oxide system is nonfunctional in most people in 
western industrialized nations. This is because of 
diets that lack the necessary nutritional precursors 
to drive the entire system of metabolic pathways 
for Nitric Oxide synthesis. 

In regard to this problem, Dr. Balamurali Ambati 
stated, “low levels of nitric oxide cause increased 
vascular tone that can effect the function of the 
vessels and the health of the entire body.” As a 
consequence, our bodies are furiously trying to 
maintain health but lack their full capacity to 
produce Nitric Oxide. 

ADDITIONAL DETAILS

B-CARDIO
Cardio Health Formula

The disadvantage and suffering this creates is 
evident in the soaring numbers of people around 
the world suffering from cardiovascular disease 
and all of the interrelated illnesses.

Most Nitric Oxide products on the market today are 
designed on obsolete and incomplete research 
data. They provide the nutritional precursors to 
drive only a limited part of the Nitric Oxide 
system. These products are built around 
supplementation with amino acids such as 
L-Arginine and ignore the nutritional needs of the
system as a whole. 

To give your body maximum NO potential, 
B-CARDIO has System Standard™ Technology that 
delivers the necessary nutritional precursors to 
drive the ENTIRE system of metabolic pathways for 
Nitric Oxide synthesis. 

About this B-CARDIO creator Dr. Adam Saucedo 
said, “I cannot overstate the positive healthful 
impact that results when the body is given what it 
needs for a fully functional SYSTEM for Nitric 
Oxide synthesis.”

B-Cardio תוכנן סביב המחקר האונברסיטאי האחרון 
המבוסס על ביקורת עמיתים שיחד מייצגים את מודל 
של  פעולתו  לאופן  המומחים  של  הנוכחי  הקונצנזוס 

תחמוצת החנקן בגוף האדם. 
מטבוליים  מסלולים  של  מערכת  יש  האדם  לגוף 
לסינתזה של תחמוצת החנקן הדורשת מספר מבשרי 
היא  מתפקדת במלואה,  הזו  כשהמערכת  תזונה. 
קיימת בשיתוף פעולה מטבולי יפה, המתקיים בעצמו, 

ויוצר יתרונות בריאותיים רבי עוצמה. 

החנקן  תחמוצת  ממערכת  גדול  שחלק  היא  הבעיה 
במדינות  האנשים  מרבית  אצל  מתפקדת  אינה 
המתועשות במערב. הסיבה לכך היא דיאטות חסרות 
מבשרי התזונה הדרושים בכדי להניע את כל מערכת 
המסלולים המטבוליים לסינתזה של תחמוצת החנקן. 
אמבטי הצהיר,  בלמורלי  לבעיה זו, ד"ר  בהתייחס 
"רמות נמוכות של תחמוצת חנקן גורמות לטונוס כלי 
ועל  הדם  כלי  תפקוד  על  להשפיע  שיכול  מוגבר  דם 
בריאות הגוף כולו". כתוצאה מכך, גופנו מנסה בזעם 
המלאה  היכולת  לו  חסרה  אך  הבריאות  על  לשמור 

לייצר תחמוצת החנקן.

של  הגואה  במספר  ניכר  יוצר  שזה  והסבל  החיסרון 
ממחלות לב וכלי דם  אנשים ברחבי העולם הסובלים 

ומכל המחלות הקשורות. 

בשוק  כיום  הקיימים  החנקן  תחמוצת  מוצרי  רוב 
מתוכננים על פי נתוני מחקר מיושנים וחסרי ערך. הם 
חלק  רק  להניע  התזונתיים  המבשרים  את  מספקים 
בנויים  אלו  מוצרים  תחמוצת החנקן.  ממערכת  מוגבל 
 L-Arginine כגון אמינו  חומצות  עם  תוספים  סביב 
ומתעלמים מהצרכים התזונתיים של המערכת כולה. 

כדי להעניק לגופכם פוטנציאל מקסימלי של תחמוצת 
  System Standard   יש טכנולוגיית B-CARDIO-החנקן, ל
כדי  הדרושים  התזונתיים  המבשרים  את  המספקת 
מטבוליים  מסלולים  של  המערכת  כל  את  להניע 

לסינתזה של תחמוצת החנקן. 
על ה-B-CARDIO, אמר  ד"ר אדם סוסדו היוצר שלו, "אני 
החיובית  הבריאותית  בהשפעה  להפריז  יכול  לא 
צריך  שהוא  מה  את  מקבל  הגוף  כאשר  שנוצרת 
תחמוצת  לסינתזת  במלואה  מתפקדת  למערכת 

החנקן."

פרטים נוספים
נוסחה לבריאות קרדיו

TM

EXCLUSIVELY FROM B-EPIC | WWW.BEPIC.COM

T M

http://WWW.BEPIC.COM

