
Testovacie prúžky oxidu dusnatého

Prečo testovať oxid dusnatý? Výsledky Vy
Vidím!Oxid dusnatý (NO) je nevyhnutnou molekulou pre zdravie srdca, kondíciu a pohodu. Dosiahnutie 

a udržanie optimálnych hladín NO je životne dôležité pre zdravé telo a zdravý život.

Testovacie prúžky oxidu dusnatého B-Cardio predstavujú rýchly a jednoduchý spôsob, ako otestovať a sledovať hladiny 
NO a pomôcť vám overiť účinnosť vášho doplnku pre zdravie oxidu dusnatého, aby ste sa uistili, že dosiahnete svoju 
cieľovú úroveň. Autotest za pár sekúnd

Okamžité výsledky

Rýchle a pohodlné
Aby ste mohli sledovať proces obnovy oxidu dusnatého, odporúča sa, aby ste si každý deň, 
keď prvýkrát začnete užívať B-Cardio, otestovali hladinu NO. Denné sledovanie hladín oxidu 
dusnatého – pred a po užití B-Cardio – vám umožní vidieť zmenu.

Ľahko otestujte svoje úrovne NO FAREBNÁ TABUĽKA VÝSLEDKOV TESTU

Naše neinvazívne testovacie prúžky zo slín poskytujú presné odčítanie v priebehu niekoľkých sekúnd. 
Testovať môžete kedykoľvek počas dňa. Najlepší čas na kontrolu hladín NO je však ráno. Môžete tiež 
testovať pred a po intenzívnom fyzickom cvičení alebo v stanovenom čase každý deň. Veľmi vysoko
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Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nekonzumujte nič (vrátane doplnkov) 2 hodiny pred testovaním. 
Upozorňujeme, že antiseptická ústna voda a antibiotiká môžu tiež ovplyvniť presnosť výsledkov.

Výsledky sú okamžité a ľahko čitateľné. Porovnajte výsledok farby na testovacom prúžku s farebnou schémou. Každý 
testovací prúžok oxidu dusnatého možno použiť iba raz. Opätovné použitie testovacieho prúžku bude mať za následok 
nepresné odčítanie.

Ako používať B-Cardio testovacie prúžky

1) Otestujte sa po prebudení ráno alebo 2 hodiny po jedle, pití alebo užití doplnkov.
2) Pred začatím si umyte ruky. Nedotýkajte sa rukami konca prúžku testovacej podložky.
3) Zozbierajte sliny do úst a vypľujte ich do lyžice alebo malého pohára.
4) Ponorte koniec testovacieho prúžku do šalvie na 5 sekúnd. Uistite sa, že testovacia 

podložka je úplne nasýtená slinami. (Nevkladajte koniec testovacej podložky do úst.)
5) Potom oklepte prebytočné sliny a pásik položte vodorovne na rovný povrch.
6) Počkajte 15 sekúnd a potom porovnajte testovací prúžok s farebnou schémou vpravo.

7) Vezmite si B-Cardio, počkajte 2 hodiny a otestujte sa znova, aby ste videli zmenu vo vašich výsledkoch.

8) Zdieľajte a uverejnite svoj osobný posudok (s fotografiou vašich testovacích prúžkov pred a po ňom) do 
ktorejkoľvek zo skupín B-Epic Brand Partners na Facebooku.

Tieto vyhlásenia neboli hodnotené
Úradom pre potraviny a liečivá. Tento 

produkt nie je určený na diagnostiku,
liečiť, liečiť alebo predchádzať akejkoľvek chorobe.Upozorňujeme, že je k dispozícii dostatok testovacích prúžkov na zopakovanie tohto procesu dvakrát, ak je to potrebné.
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