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ForMeds, F-Lecytyna słonecznikowa - na poprawę pamięci,
proszek 60 porcji
 

Cena: 21,06 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Suplement diety F-LECITHIN zawiera lecytynę słonecznikową w formie proszku. Lecytyna słonecznikowa to źródło lecytyny 1 100 mg w
porcji. Jest to wysoka dawka lecytyny w innowacyjnej formie proszku. Bez sztucznych wypełniaczy, barwników i konserwantów

Działanie: Działanie lecytyny jest wszechstronne i dotyczy czterech zasadniczych obszarów funkcjonowania naszego organizmu: układu
nerwowego, pokarmowego, odpornościowego oraz układu krążenia. Układ nerwowy jest pobudzany przez cholinę, która jest składnikiem
lecytyny. Ułatwia ona zapamiętywanie, uczenie się, polepsza zdolność koncentracji, poprawia stan emocjonalny. Cholina jest potrzebna
do produkcji neuroprzekaźnika- acetylocholiny, jest składnikiem błon komórkowych i jest niezbędna do wytwarzania i utrzymania w
dobrym stanie osłonek mielinowych, które chronią komórki nerwowe. Lecytyna bierze udział w wielu procesach przemiany materii.
Wspomaga przenikanie przez błony komórkowe tłuszczów i innych ważnych substancji odżywczych. Uczestniczy w ich trawieniu oraz
zapobiega gromadzeniu się w miejscach, które są niekorzystne dla zdrowia. Chroni ściany żołądka, regeneruje wątroby i usprawnia jej
funkcje trawienne. Lecytyna bierze również udział w procesach odpornościowych.

Skład: Porcja dzienna 1,1 g zawiera: Lecytyna słonecznikowa 1 100 mg.

Składniki: lecytyna słonecznikowa. 

Sposób użycia: Wsypać 1 porcję (1 płaska miarka) do suchego naczynia. Dodać 200 ml wody lub innego napoju i wymieszać.

Uwaga! należy zachować kolejność przygotowania, aby dokładnie rozpuścić proszek.

Dawkowanie: Spożyć 1 raz dziennie w trakcie posiłku. Przed spożyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik.
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Środki ostrożności: Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany przez

kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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