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Cardiamid z kofeiną, krople, 100ml
 

Cena: 24,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Opis produktu
 

Suplement diety zawiera kofeinę, witaminę B6 oraz naturalne wyciągi roślinne z owoców głogu, korzenia żeń-szenia, nasion guarany.
Kofeina pomaga w poprawie koncentracji. Wyciąg z guarany pomaga w zmniejszeniu zmęczenia psychicznego. Witamina B6 przyczynia
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych.

Zastosowanie

suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie

dorośli 2ml płynu (40 kropli) 2 razy dziennie. Można podawać w niewielkiej ilości wody, soku owocowego lub z cukrem.

Składniki

woda, nośnik - glicerol, substancja słodząca - sorbitol, nośnik - glikol propylenowy, kofeina bezwodna, regulator kwasowości - kwas L-
askorbinowy, wyciąg z owoców głogu, regulator kwasowości - cytrynian sodu, wyciąg z nasion guarany,wyciąg z korzenia żeń-szenia,
aromat, substancja konserwująca - sorbinian potasu, chlorodorek pirydoksyny #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㘀⌡⍃倣℣. 4ml kropli zawierają: kofeina 95mg,
wyciągu z owoców głogu 60,4mg, wyciąg z korzenia żeń-szenia 53,28mg, wyciąg z nasion guarany 22,2mg, witamina B6 1,4mg (100%)*.

* RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania
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nie zaleca się stosowania u osób z nadciśnieniem tętniczym. Nie zaleca się stosować u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny w 4ml
płynu - 95mg). Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

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 jak substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety. Suplement diety
powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej
#℣佐⌡⌀㔀ⴀ㈀㔀 猀琀漀瀀渀椀 䌀攀氀猀樀甀猀稀愀⌡⍃倣℣, w suchym miejscu. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Zawiera substancje
słodzącą. Produkt zawiera składniki naturalnego pochodzenia, które mogą być przyczyną pojawienia się opalizacji i osadu.
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