
Nitrogén-oxid tesztcsíkok

Miért tesztelje a nitrogén-oxidot? Eredmények Ön
Láthatjuk!

A nitrogén-monoxid (NO) a szív egészségének, fittségének és jólétének elengedhetetlen molekulája. Az 
optimális NO-szint elérése és fenntartása létfontosságú az egészséges testhez és az egészséges élethez.

A B-Cardio nitrogén-monoxid tesztcsíkok gyors és egyszerű módszert kínálnak NO-szintjének tesztelésére és 
nyomon követésére, valamint segítenek ellenőrizni a nitrogén-monoxid-kiegészítő hatékonyságát, így 
biztosítják, hogy elérje a célszintet. Önteszt másodpercek alatt

Azonnali eredmények

Gyors és kényelmes
A nitrogén-monoxid helyreállítási folyamatának nyomon követése érdekében javasoljuk, hogy minden 
nap tesztelje NO-szintjét, amikor először kezdi el szedni a B-Cardio-t. A nitrogén-monoxid-szint napi 
ellenőrzése – a B-Cardio bevétele előtt és után – lehetővé teszi a változás észlelését.

Könnyen tesztelheti NO szintjeit VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK SZÍNTABRA

Nem invazív nyál tesztcsíkjaink másodpercek alatt pontos leolvasást biztosítanak. A nap folyamán 
bármikor tesztelheti. A NO-szint ellenőrzésének legjobb ideje azonban a reggel. Tesztet is végezhet 
intenzív fizikai edzés előtt és után, vagy minden nap meghatározott időpontban. Nagyon magas

Magas

Cél

Küszöb

Alacsony

Kimerült

A legjobb eredmény érdekében ne fogyasszon semmit (beleértve az étrend-kiegészítőket is) 2 órával a vizsgálat előtt. 
Ne feledje, hogy az antiszeptikus szájvíz és az antibiotikumok is befolyásolhatják az eredmények pontosságát.

Az eredmények azonnaliak és könnyen olvashatók. Hasonlítsa össze a tesztcsíkon lévő színeredményt a 
színtáblázattal. Minden nitrogén-oxid tesztcsík csak egyszer használható. A tesztcsík újbóli használata 
pontatlan leolvasást eredményez.

A B-Cardio tesztcsíkok használata
1) Teszt reggel ébredéskor vagy evés, ivás vagy étrend-kiegészítő bevétele után 2 órával.
2) Mielőtt elkezdené, mosson kezet. Ne érintse meg kézzel a csík tesztpárna végét.
3) Gyűjtse össze a nyálat a szájában, és köpje ki egy kanálba vagy kis csészébe.

4) Merítse a tesztcsík tesztpárna végét 5 másodpercre a salviába. Győződjön meg arról, hogy a 
tesztpárna teljesen telített legyen nyállal. (Ne tegye a tesztlap végét a szájába.)

5) Ezután ütögesse le a felesleges nyálat, és fektesse a csíkot vízszintesen egy sima felületre.

6) Várjon 15 másodpercet, majd hasonlítsa össze a tesztcsíkot a jobb oldali színtáblázattal.

7) Vegye be a B-Cardio-t, majd várjon 2 órát, és tesztelje újra, hogy lássa az eredmények változását.

8) Oszd meg és tedd közzé személyes ajánlásodat (a tesztcsíkok előtti és utáni fényképével) a B-Epic 
Brand Partners Facebook-csoportok bármelyikében.

Ezeket a kijelentéseket nem értékelték
az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság. 

Ezt a terméket nem diagnosztizálják,
bármely betegség kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.Kérjük, vegye figyelembe, hogy elegendő tesztcsík áll rendelkezésre a folyamat kétszeri megismétléséhez, ha szükséges.
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