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Biovital Pamięć, płyn, 1000 ml
 

Cena: 49,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Opis produktu
 

Biovital Pamięć zawiera zestaw witamin z grupy B, witaminę E, kwas pantotenowy, ekstrakt z bacopa monniera, ekstrakt z gotu koli oraz
ekstrakt glinkgo biloba. Witaminy z grupy B (ryboflawina, niacyna, witamina B6, B12) pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego oraz przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym. Ekstrakt z bacopa monniera wspomaga zdolność uczenia się, pamięci i koncentrację. Ekstrakt z ginkgo biloba
wspomaga krążenie mózgowe, pomaga utrzymać sprawność umysłu wraz z upływem czasu. Ekstrakt z gotu koli pomaga w utrzymaniu
funkcji poznawczych (pamięć i koncentracja) w dobrej kondycji.

Zastosowanie

Przeznaczony dla osób dorosłych. Zalecany szczególnie osobom chcącym zachować dobrą kondycję umysłu niezależnie od wieku.

 

Zalecane spożycie
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Stosować 30ml (2 łyżki stołowe) raz dziennie.

Składniki

Woda, nośnik: sorbitole, sok z białych winogron (odtworzony z koncentratu), wyciąg z liści Bacopa monniera, octan dl-alfa tokoferylu,
barwnik: karmel, regulator kwaskowości-kwas cytrynowy, wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, aromat: naturalny aromat
pomarańczowy, wyciąg z ziela wąkroty azjatyckiej, substancja konserwująca: sorbinian potasu, amind kwasu nikotynowego, substancja
konserwująca: benzoesan sodu, D-pantotenian wapnia, ryboflowiny 5'-fosforan sodowy, chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina.

30ml płynu zawiera: wyciąg z liści Bacopa monniera 200mg, wyciąg z ziela wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica) 30mg, wyciąg z liści
miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba) 50mg, witamina E 11mg (92%)*, witamina B6 2,1mg (150%)*, ryboflawina 2,1mg (150%)*,
witamina B12 2,5mcg (100%)*, kwas pantotenowy 12mg (200%)*, niacyna 21mg (131%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

 

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić przed dostępem wilgoci.
Wystąpienie osadu jest naturalną cechą produktu.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Po pierwszym otwarciu, produkt należy spożyć w ciągu 1 miesiąca.
30ml produktu zawiera 1g cukru (pochodzącego z soku z winogron).
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