
 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

 

APTEO PAMIĘĆ I KONCENTRACJA GUARANA ŻEŃ-SZEŃ 60
TABLETEK
 

Cena: 14,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Apteo Pamięć i koncentracja - 60 tabletek
Składniki preparatu wpływają korzystnie na:

Pamięć, koncentrację (Brahmi, żeń-szeń) i czujność (kofeina)

Zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (magnez, niacyna, witamina B6, witamina B12)

Prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (magnez, niacyna, biotyna, tiamina, witamina B6, witamina B12)

Sprawność umysłową (kofeina)

Zalecane spożycie

1 tabletka 1 do 2 razy dziennie, popijając wodą.

Składniki zawarte w: 1 tabletce, 2 tabletkach:

Kofeina - 16 mg, 32 mg

Wyciąg z żeń-szenia - 30 mg, 60 mg

W tym ginsenozydy - 0,45 mg, 0,90 mg

Wyciąg z bakopy drobnolistnej (Brahmi) - 18 mg, 36 mg
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Magnez - 56,25 mg (15% RWS*), 112,50 mg (30% RWS*)

Niacyna - 2,40 mg (15% RWS*), 4,80 mg (30% RWS*)

Witamina B6 - 0,210 mg (15% RWS*), 0,420 mg (30% RWS*)

Tiamina (wit. B1) - 0,165 mg (15% RWS*), 0,330 mg (30% RWS*)

Witamina B12 - 0,375 µg (15% RWS*), 0,750 µg (30% RWS*)

Skład:

Substancja wypełniająca: celuloza; tlenek magnezu (magnez); wyciąg z kłącza żeń-szenia właściwego (Panax ginseng) standaryzowany
na zawartość 1,5% ginsenozydów, DER 5:1; skrobia ziemniaczana; wyciąg z liści bakopy drobnolistnej Brahmi (Bacopa monnieri L.), DER
4:1; kofeina; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; cyjanokobalamina (wit. B12); chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); chlorowodorek tiaminy (wit.
B1).

Ważne:

Przechowywanie: w temperaturze 15 - 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Osoby przyjmujące leki przeciwcukrzycowe powinny skonsultować przyjmowanie preparatu z lekarzem.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Masa netto 21,6 g

Producent: Synoptis Pharma Sp. z o.o.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

