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Energy, Stimaral - na podniesienie zdolności intelektualnych i
fizycznych, krople, 30 ml
 

Cena: 72,00 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Właściwości

Preparat w swoim składzie zawiera m.in aralię mandżurska, która:

stymuluje centralny układ nerwowy
pomaga w stanach nerwowego i fizycznego wyczerpania
wzmacnia serce
zwiększa siłe mięśni i wytrzymałość fizyczną
zwiększa odporność organizmu na niesprzyjające wpływy otoczenia
reguluje niskie ciśnienie krwi
pomaga w przytłumionej, wstrzymywanej depresji typu melancholijnego

Stimaral pobudza i pomaga odzyskać równowagę organizmu. Nie zawiera kofeiny, nie jest uzależniający, ma o 40-60% wyższe działanie
stymulujące niż preparaty na bazie kofeiny, które obciążają organizm. Zawiera biologicznie aktywne substancje, które mają pozytywny
wpływ na wzmocnienie odporności.
Preparat jest idealny podczas adaptacji organizmu do nowego środowiska, szybkich zmian temperatury, zwiększonego wysiłku
fizycznego i psychicznego. Jest odpowiedni dla maksymalizacji wydajności ciała, zmysłów, pamięci i wzroku. Przystosowania
organizmu do nowego środowiska, szybkich zmian temperatury, zwiększonego wysiłku fizycznego i psychicznego. Jest odpowiedni dla
zwiększenia wydajności zarówno narządów zmysłów jak i całego ciała.

 

Działanie

podnosi odporność organizmu, wydolność fizyczną i umysłową, usuwa zmęczenie, przywraca energię;
ułatwia osiągnięcie maksymalnych wyników fizycznych i intelektualnych, wyostrza zmysły, poprawia pamięć, wzrok, słuch i
czucie w palcach; wpływa na podniesienie wydolności organizmu;
działa tonizująco i harmonizująco; ponadto przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i chroni przed różnymi rodzajami
promieniowania;
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stymuluje Centralny Układ Nerwowy #℣佐⌡⌀眀 瀀爀稀礀瀀愀搀欀甀 渀攀甀爀愀猀琀攀渀椀椀Ⰰ 渀攀甀爀漀稀礀 椀 搀攀瀀爀攀猀樀椀 甀猀甀眀愀 搀爀愁簀氀椀眀漁嬁܀ 椀 渀椀攀瀀爀稀礀樀攀洀渀攀 漀搀挀稀甀挀椀愀 眀
okolicy serca);
przyspiesza rekonwalescencję po zabiegach chirurgicznych;

Wskazania

brak energii;
podniesienie odporności;
poprawa zdolności adaptacyjnych organizmu;
narażenie na działanie nadmiernego poziomu hałasu, stresu;
tonizacja organizmu, uspokojenie, poprawa koncentracji, poprawa pracy mózgu;
złagodzenia problemów związanych z procesem starzenia się;
syndromy asteniczne, ogólne osłabienie, bezsenność, neurozy, niskie ciśnienie;
odtrucie organizmu po nadmiernym spożyciu alkoholu;

Przeciwwskazania

brak

Środki ostrożności

nie przekraczać dawek zaleconych;

Dawkowanie:

dzieci od 6 roku życia: 3 krople 1-2 x dziennie
dorośli: 3-9 kropli 1-3 x dziennie
w przypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Uwagi dotyczące stosowania preparatu

produkt przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia;
nie zawiera alkoholu ani cukru, nie zawiera kofeiny;
ostatnią porcję kropli należy przyjmować, co najmniej na 4 godziny przed snem;

Przechowywanie

przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 10-25 st. C, z daleka od urządzeń emitujących pulsujące promieniowanie
elektromagnetyczne (kuchenek mikrofalowych, ekranów komputerowych i telewizyjnych);

Skład
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biloba, Artemisia pontica, Origanum vulgare, Foeniculum vulgare, Acorus calamus#℣䍐⌡⌀Ⰰ 眀漀搀愀Ⰰ 洀氀攀挀稀愀渀 瀀漀琀愀猀甀Ⰰ 猀漀爀戀椀渀椀愀渀 瀀漀琀愀猀甀Ⰰ
zagęszczacz – celuloza mikrokrystaliczna, środek słodzący – citrosa, ekstrakt z nasion grejpfruta, zagęszczacz – guma ksantanowa,
mieszanka olejków;
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