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Biovital Pamięć płyn 1l
 

cena: 48,90 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 1 l

Postać płyn

Producent EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Zalecany osobom chcącym zachować dobrą kondycję umysłu niezależnie od wieku.

 

Działania:

Gotu kola (wąkrota azjatycka) i miłorząb japoński wspomagają ochronę m.in. komórek
mózgu przed wolnymi rodnikami.
Witaminy B2, B3, B5, B6 i B12 (należące do witamin z grupy B) wspomagają organizm w
uczuciu znużenia i zmęczenia oraz w stanach zwiększonego wysiłku umysłowego.
Witaminy te wspierają właściwą pracę mózgu i jego funkcjonowanie.
Miłorząb japoński wspiera krążenie mózgowe, zdrowie fizyczne i psychiczne. Wspomaga
funkcje poznawcze i sprawność umysłu.
Gotu kola (wąkrota azjatycka) wspomaga układ krążenia, wspiera funkcje poznawcze
organizmu (koncentrację i pamięć).
Bacopa monniera wspiera pamięć (może przyczynić się do zwiększenia koncentracji i
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inteligencji), wpływa na funkcjonowanie mózgu. Pomaga w procesie uczenia się.
Witamina E posiada właściwości przeciwutleniające - wspomaga ochronę komórek
przed wolnymi rodnikami tlenowymi.
Kwas pantotenowy (witamina B5) bierze udział m.in. w syntezie i metabolizmie
niektórych neuroprzekaźników, witaminy D i hormonów steroidowych

Skład: 

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.

 

Dawkowanie:

Stosować 30ml (2 łyżki stołowe) raz dziennie.
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