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További információért forduljon a 
B-Epic független márkapartnerhez.

Természetes módon fokozza egészségét és vitalitását! A B-CARDIO-t úgy 
állították össze, hogy támogassa a szervezet természetes képességét a 
nitrogén-oxid (NO) termelésére. Az optimális NO-szint elérése és 
fenntartása létfontosságú az egészséges test és az egészséges élet 
szempontjából. A nitrogén-oxid az emberi szervezet legfontosabb 
molekulái közé tartozik, mivel képes elősegíteni az egészséges 
keringést és fokozni a szív- és érrendszeri teljesítményt. Valójában az 
NO a test minden szervrendszerében egészségügyi előnyöket 
biztosíthat.

A B-CARDIO a nitrogén-oxid működésével kapcsolatos legújabb 
kutatások alapján készült. Az emberi szervezetnek van egy 
anyagcsere-útvonalakból álló rendszere a nitrogén-oxid szintézisére; és 
amikor ez a rendszer teljesen működőképes, akkor olyan szinergiát hoz 
létre, amely figyelemre méltó egészségügyi előnyöket eredményez. 
Azonban sok embernél ennek a rendszernek csak egy része aktív a 
modern étrendünk hiányosságai miatt. Ennek eredményeképpen a 
testünk kétségbeesetten próbálja fenntartani az egészséget, de nincs 
meg a teljes kapacitása a szükséges nitrogén-oxid előállítására. Ez, 
valamint az a tény, hogy az NO-szintünk 30 éves kor után csökkenni 
kezd, a szív- és érrendszeri betegségek és az ezzel összefüggő 
betegségek drámai növekedéséhez vezetett az egész nyugati 
iparosodott világban. 

A legtöbb nitrogén-monoxid-termék a piacon ma csak a NO-rendszer 
egy részének tápanyag-előanyagait biztosítja. Ezek a termékek az 
L-arginin kiegészítés köré épülnek, és figyelmen kívül hagyják a 
rendszer egészének tápanyagszükségletét. A B-CARDIO azonban 
rendelkezik a System Standard™ technológiával, amely az összes 
szükséges tápanyag-prekurzort biztosítja a nitrogén-oxid szintéziséhez 
szükséges anyagcsere-utak TELJES rendszerének működtetéséhez!  

A JUTTATÁSOK KÖZÉ TARTOZHATNAK:

• Természetes módon fokozza a nitrogén-ox
    id (NO) termelést a szervezetben

• Támogatja az egészséges vérnyomást és a  
    szív- és érrendszeri egészséget 

• Fokozza az energiát és az állóképességet 
    koffein vagy stimulánsok nélkül

• Fokozza az edzés teljesítményét; 
    Nagyszerű edzés előtti edzés

• Enyhíti az izomfájdalmat és elősegíti a 
    gyorsabb regenerálódást 

TERMÉK RÉSZLETEI:

• Málnás szív- és egészségvédő ital

• Orvos által kifejlesztett NO Booster System 
    Standard™ technológiával

• L-argininnel és L-citrullinnal készült 
    sajátos formula

• 0 kalória és cukormentes

Természetesen
Boost Az Életerőd!

KUTATÁSON ALAPULÓ SZÍV- ÉS EGÉSZSÉGVÉDŐ ITAL 

Nitrogen-Oxid Erositovel 
B-CARDIO

TM

‘ ‘“ “
TM



 

KIZÁRÓLAG A B-EPIC-TŐL |  WWW.BEPIC.COM

JAVASLOTT HASZNÁLAT: Napi 1 adag. Keverjen egy pálcikás 
csomagot 8-12 oz vízbe ízlés szerint.

FIGYELMEZTETÉS: konzultáljon orvosával, mielőtt ezt vagy bármi-
lyen étrend-kiegészítőt szedne, különösen, ha terhes vagy 
szoptat, ha egészségügyi problémája van, ha vényköteles 
gyógyszereket szed, vagy ha 18 éven alatti.  

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől elzárva tartandó.

TÁROLÁS: A frissesség megőrzése érdekében hűvös, száraz 
helyen tárolandó.

MADE IN USA

Vegán-barát, Gluténmentes, MSG-mentes

cGMP tanúsítvánnyal rendelkezo és FDA által regisztrált létesítményben gyártják. Harmadik fél által 
tesztelt.

Adam Saucedo, M.D. által megfogalmazva. 

A B-CardioTM a B-Epic Worldwide, LLC bejegyzett védjegye.

Ezeket a kijelentéseket az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság nem értékelte. Ez a termék 
nem szolgál betegség diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.

Az egyéni eredmények eltérőek lehetnek. A legjobb, ha egy általános egészséges életmód 
részeként alkalmazza. Mint sok más étrend-kiegészítő esetében, a következetes használat a 
kulcs az előnyök maximalizálásához. 

TERMÉK RÉSZLETEI

B-CARDIO
Kutatáson Alapuló Szív- És Egészségvédő Ital 

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)

EU COUNTRIES,  
CANADA, AU,  NZ,  & UK

USA & INTERNATIONAL
COUNTRIES

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 stick (4.6 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 62%75 mcg
Magnesium (as Magnesium Oxide) 1%10 mg
Potassium (as Potassium Citrate)

Proprietary Blend

1%30 mg

2,442 mg

Calories 0

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

Beet Extract, L-Citrulline, L-Arginine,
Hawthorne Berry Extract, CoQ10

†

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

Egyéb összetevők: Natural Flavors, DL-Malic Acid, Citric 
Acid, Stevia Extract

Egyéb összetevők: Natural Flavors, DL-Malic Acid, Citric 
Acid, Stevia Extract
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A B-CARDIO-t a legújabb egyetemi alapú, szakértői 
véleményezett kutatások alapján tervezték, amelyek 
együttesen képviselik a jelenlegi szakértői konszenzusos 
modellt arra vonatkozóan, hogy hogyan működik a 
nitrogén-oxid az emberi szervezetben.

Az emberi szervezetnek a nitrogén-oxid szintéziséhez 
többféle metabolikus útvonal van, amelyekhez számos 
táplálkozási prekurzorra van szükség. Ha a rendszer teljesen 
működőképes, akkor egy gyönyörű, önfenntartó 
anyagcsere-együttműködésben létezik, amely számos 
erőteljes egészségügyi előnyt teremt.
   
A PROBLÉMA az, hogyha a nitrogén-oxid-rendszer nagy része 
nem működik a nyugati iparosodott nemzetek legtöbb 
emberénél. Ennek oka az olyan étrend, amelyből hiányoznak 
a nitrogén-oxid szintéziséhez szükséges 
tápanyag-prekurzorok, amelyek a nitrogén-oxid 
szintéziséhez szükséges anyagcsere-utak teljes rendszerét 
működtetik. Ezzel a problémával kapcsolatban Dr. Balamurali 
Ambati a következőt nyilatkozta: "a nitrogén-oxid alacsony 
szintje megnövekedett vaszkuláris tónust okoz, ami hatással 
lehet az erek működésére és az egész szervezet 
egészségére".

TOVÁBBI RÉSZLETEK

B-CARDIO
Kutatáson Alapuló Szív- És Egészségvédő Ital 
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Ennek következtében a testünk dühösen próbálja fenntartani az 
egészségét, de nincs meg a teljes kapacitása a nitrogén-oxid 
termelésére. Hogy ez milyen hátrányt és szenvedést vált ki, azt jól 
mutatja, hogy világszerte egyre több ember szenved szív- és 
érrendszeri betegségben és az ezzel összefüggő összes 
betegségben.

A legtöbb nitrogén-oxid-terméket a piacon ma elavult és hiányos 
kutatási adatok felhasználásával tervezték. A 
nitrogén-oxid-rendszernek csak egy korlátozott részét működtetik 
a tápanyag-prekurzorokkal. Ezek a termékek aminosavakkal, 
például L-argininnel történő kiegészítésre épülnek, és figyelmen 
kívül hagyják a rendszer egészének táplálkozási szükségleteit. 

A szervezet maximális NO-potenciáljának biztosítása érdekében a 
B-CARDIO System Standard™ minősítéssel rendelkezik, amely a 
nitrogén-oxid szintéziséhez szükséges tápanyag-prekurzorokat 
biztosítja a metabolikus útvonalak TELJES rendszerének 
működtetéséhez. 

Erről a B-CARDIO alkotója, Dr. Adam Saucedo azt mondta: "Nem 
tudom eléggé hangsúlyozni azt a pozitív egészségügyi hatást, 
amely akkor következik be, ha a szervezet megkapja, amire 
szüksége van a nitrogén-oxid szintézishez szükséges, teljesen 
működőképes RENDSZERhez.".
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