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Crystal Mind - na poprawę koncentracji i pamięci, 120
kapsułek
 

Cena: 119,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent BIOVICO

Opis produktu
 

Crystal Mind jest innowacyjnym preparatem, stworzonym specjalnie w trosce o
funkcje poznawcze niezależnie od wieku. Jego formuła została opracowana we
współpracy z czołowymi ekspertami i międzynarodowymi naukowcami.
Stosowanie Crystal Mind wpływa na optymalne funkcjonowanie mózgu.
Nowoczesna technologia wykorzystywana w produkcji Crystal Mind pozwala
dostarczać składniki o niezwykle wysokiej biodostępności, bogate w kwasy
omega-3, w tym EPA - najważniejszy kwas tłuszczowy potrzebny do właściwej
pracy naszego mózgu. Skład Crystal Mind został dodatkowo wzbogacony o
kwasy tłuszczowe omega-6, witaminy B6, B12, kwas foliowy oraz składniki
mineralne cynk i magnez.
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Wpływa korzystnie w przypadku

Problemach z nauką szkolną,

Nadpobudliwości psychoruchowej,

Zaburzeniach koncentracji i uwagi, 

Impulsywności.

 

Zalecane spożycie

zalecana dawka to 4 kapsułki #℣佐⌡⌀㈀ 砀 ㈀ 欀愀瀀猀甁䈀欀椀⌡⍃倣℣ dziennie przez pierwsze 12 tygodni jeśli rozpoczynasz suplementacje i po dłuższej
przerwie przyjmowania w celu utrzymania w organizmie właściwego poziomu niezbędnych kwasów tłuszczowych. Po tym okresie
spożycie można zmniejszyć do 1 kapsułki dziennie.

Składniki

olej z ryb #℣佐⌡⌀䔀倀䄀⼀䐀䠀䄀⌡⍃倣℣, tlenek magnezu #℣佐⌡⌀洀愀最渀攀稀⌡⍃倣℣, składniki otoczki: żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć #℣佐⌡⌀最氀椀挀攀爀漀氀⌡⍃倣℣, olej z
ogórecznika; emulgator #℣佐⌡⌀欀爀稀攀洀椀漀渀欀愀 欀漀氀漀椀搀愀氀渀愀⌡⍃倣℣; tlenek cynku #℣佐⌡⌀挀礀渀欀⌡⍃倣℣; cyjanokobalamina #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㈀⌡⍃倣℣; chlorowodorek pirydoksyny
#℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㘀⌡⍃倣℣, barwnik: czarny tlenek żelaza; kwas pteroilomonoglutaminowy #℣佐⌡⌀欀眀愀猀 昀漀氀椀漀眀礀⌡⍃倣℣. 1 kapsułka zawiera: 370mg koncentratu
oleju rybnego #℣佐⌡⌀眀 琀礀洀㨀 㔀　洀最 䔀倀䄀Ⰰ 㐀　洀最 䐀䠀䄀⌡⍃倣℣, 50mg oleju z ogórecznika #℣佐⌡⌀眀 琀礀洀㨀 　洀最 䜀䰀䄀⌡⍃倣℣, 90mg magnezu #℣佐⌡⌀㈀㔀─⌡⍃倣℣*, 2,5mg cynku
(25%)*, 0,35mg witaminy B6 (25%)*, 50mcg kwasu foliowego (25%)*, 0,63mcg witaminy B12 (25%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne wskazówki

Suplement diety zalecany powyżej 3 roku życia. 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
#℣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 (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
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