
B-KARDIO
Posilňovač oxidu dusnatého

KARDIO ZDRAVIE ZALOŽENÉ NA VÝSKUME

Prirodzene posilnite svoje zdravie a vitalitu! B-CARDIO je vyvinutý 
tak, aby podporoval prirodzenú schopnosť vášho tela produkovať 
oxid dusnatý (NO). Dosiahnutie a udržanie optimálnych hladín NO 
je životne dôležité pre zdravé telo a zdravý život. Oxid dusnatý patrí 
medzi najdôležitejšie molekuly v ľudskom tele pre svoju schopnosť 
podporovať zdravý obeh a zvyšovať kardiovaskulárny výkon. V 
skutočnosti môže NO priniesť zdravotné výhody každému 
orgánovému systému v tele.

Prirodzene Boost
Vaša vitalita!

VÝHODA MÔŽE ZAHRNUŤ:
• Prirodzene zvýšte produkciu oxidu 

dusnatého (NO) v tele

B-CARDIO je navrhnutý na základe najnovšieho výskumu o tom, 
ako funguje oxid dusnatý. Ľudské telo má systém metabolických 
ciest na syntézu oxidu dusnatého; a keď je tento systém plne 
funkčný, vytvára synergiu, ktorá produkuje pozoruhodné zdravotné 
výhody. Pre mnohých ľudí je však aktívna len časť tohto systému v 
dôsledku nedostatkov v našej modernej strave. Výsledkom je, že 
naše telá sa zúfalo snažia udržať si zdravie, ale nemajú plnú 
kapacitu na produkciu potrebného oxidu dusnatého. Toto, plus 
skutočnosť, že naše hladiny NO začínajú klesať po dosiahnutí veku 
30 rokov, viedli k dramatickému nárastu kardiovaskulárnych 
chorôb a vzájomne súvisiacich chorôb v celom západnom 
industrializovanom svete.

• Podporujte zdravý krvný tlak a 
kardiovaskulárne zdravie

• Zvýšte energiu a vytrvalosť bez 
kofeínu alebo stimulantov

• Zlepšenie výkonu pri cvičení; Skvelé 
predtréningové cvičenie

• Zmiernite bolesť svalov a 
podporte rýchlejšie zotavenie

DETAILY PRODUKTU :
• Malinový kardio zdravotný nápoj
• Technológia NO Booster System 

Standard™ formulovaná lekáromVäčšina produktov oxidu dusnatého na dnešnom trhu poskytuje 
len nutričné   prekurzory pre časť systému NO. Tieto produkty sú 
postavené na suplementácii L-arginínom a ignorujú nutričné   
potreby systému ako celku. Ale B-CARDIO má System Standard™ 
Technology, ktorá dodáva všetky potrebné nutričné   prekurzory na 
poháňanie CELÉHO systému metabolických dráh pre syntézu oxidu 
dusnatého!

• Patentovaná receptúra   vyrobená s 
L-arginínom a L-citrulínom

• 0 kalórií a cukru

Pre viac informácií kontaktujte B-
Epic Independent Brand Partner.
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B-KARDIO
Cardio Health Formula

DETAILY PRODUKTU
NAVRHOVANÉ POUŽITIE:1 porcia denne. Zmiešajte jednu odmerku (3 g) 
s 8-12 oz vody podľa chuti. Doplnkové informácie

Počet porcií na nádobu: 30 
Veľkosť porcie: 1 odmerka (3 g)

POZOR:Pred užitím tohto alebo akéhokoľvek doplnku zdravia sa 
poraďte so svojím lekárom, najmä ak ste tehotná alebo dojčíte, máte 
zdravotný problém, užívate lieky na predpis alebo máte menej ako 
18 rokov. C

Amoa
unltoZarSiee

rvinsg 0 % DV*

Vitamín B6(ako pyridoxín HCL)
Vitamín B9(ako kyselina listová)

Vitamín B12(ako metylkobalamín)
Vitamín C(Kyselina askorbová)

Vitamín D3(ako cholekalciferol)
vitamín K1 1%
horčík(ako oxid horečnatý)
Draslík(ako dusičnan draselný)

1,2 mg
250 mcg
500 mcg

33 mg
2,3 mg

2 mg
10 mg

250 mg

71 %
104 %
229 %
37 %
29 %
17 %
1%
6%

POZOR:Uchovávajte mimo dosahu detí.

SKLADOVANIE:Pre zachovanie čerstvosti skladujte na chladnom a suchom mieste.

VYROBENÉ V USA

Vlastná zmes
L-Citrulín, L-Arginín, Dusičnan draselný, Plody hlohu, 
Koreň repy, Beta Cyklodextrín, CoQ10, Piperín

1 967 mg †

* * Denné hodnoty v percentách sú založené na diéte s 2 000 kalóriami. † 

Denná hodnota (DV) nebola stanovená.

Ostatné ingrediencie:Prírodné arómy, kyselina citrónová, 
kyselina jablčná, oxid kremičitý, sukralóza, extrakt zo stévie

Bez lepku, bez mliečnych výrobkov, bez MSG

Vyrobené v zariadení s certifikáciou cGMP a testované treťou 
stranou.

Formuloval Adam Saucedo, MD

Tieto vyhlásenia neboli hodnotené Food and Drug Administration.
Tento produkt nie je určený na diagnostiku, liečbu, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby.

Jednotlivé výsledky sa budú líšiť. Najlepšie, ak sa berie ako súčasť celkového zdravého životného štýlu. 
Rovnako ako u mnohých doplnkov pre zdravie, dôsledné používanie je kľúčom k maximalizácii výhod.
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B-KARDIO
Cardio Health Formula

ĎALŠIE DETAILY
B-Cardio je navrhnutý na základe najnovšieho výskumu 
založeného na univerzite, ktorý spoločne predstavuje 
súčasný model konsenzu odborníkov o tom, ako oxid 
dusnatý funguje v ľudskom tele.

Nevýhoda a utrpenie, ktoré to spôsobuje, sú evidentné v 
prudkom počte ľudí na celom svete trpiacich 
kardiovaskulárnymi chorobami a všetkými navzájom 
súvisiacimi chorobami.

Ľudské telo má SYSTÉM metabolických dráh na syntézu 
oxidu dusnatého, ktorý vyžaduje množstvo nutričných 
prekurzorov. Keď je systém plne funkčný, existuje v 
krásnom, autonómnom metabolickom družstve, ktoré 
vytvára mnoho silných zdravotných výhod.

Väčšina produktov oxidu dusnatého na dnešnom trhu je 
navrhnutá na základe zastaraných a neúplných 
výskumných údajov. Poskytujú nutričné   prekurzory na 
pohon len obmedzenej časti systému oxidu dusnatého. 
Tieto produkty sú postavené na suplementácii 
aminokyselinami, ako je L-arginín a ignorujú nutričné   
potreby systému ako celku.

PROBLÉM je v tom, že veľká časť systému oxidu 
dusnatého je u väčšiny ľudí v západných 
industrializovaných krajinách nefunkčná. Je to kvôli 
diétam, ktorým chýbajú potrebné nutričné   prekurzory 
na poháňanie celého systému metabolických dráh pre 
syntézu oxidu dusnatého.

Aby vaše telo získalo maximálny ŽIADNY potenciál, má 
B-CARDIO technológiu System Standard™, ktorá dodáva 
potrebné nutričné   prekurzory na poháňanie CELÉHO 
systému metabolických dráh pre syntézu oxidu 
dusnatého.

V súvislosti s týmto problémom Dr. Balamurali Ambati 
uviedol, že "nízke hladiny oxidu dusnatého spôsobujú 
zvýšený cievny tonus, ktorý môže ovplyvniť funkciu ciev 
a zdravie celého tela." V dôsledku toho sa naše telá 
zúrivo snažia udržať si zdravie, no chýba im plná 
kapacita na produkciu oxidu dusnatého.

O tomto tvorcovi B-CARDIO Dr. Adam Saucedo povedal: 
„Nemôžem preceňovať pozitívny vplyv na zdravie, ktorý 
má za následok, keď telo dostane to, čo potrebuje na 
plne funkčný SYSTÉM syntézy oxidu dusnatého.“
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