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Biovital Pamięć, płyn, 1000ml
 

cena: 50,47 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 1 l

Postać płyn

Producent EGIS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Biovital Pami?? zawiera zestaw witamin z grupy B, witamin? E, kwas pantotenowy, ekstrakt z bacopa
monniera, ekstrakt z gotu koli oraz ekstrakt glinkgo biloba. Witaminy z grupy B (ryboflawina, niacyna, witamina
B6, B12) pomagaj? w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu nerwowego oraz przyczyniaj? si? do zmniejszenia
uczucia zm?czenia i znu?enia. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Ekstrakt z bacopa monniera wspomaga zdolno?? uczenia si?, pami?ci i koncentracj?. Ekstrakt z ginkgo biloba
wspomaga kr??enie mózgowe, pomaga utrzyma? sprawno?? umys?u wraz z up?ywem czasu. Ekstrakt z gotu
koli pomaga w utrzymaniu funkcji poznawczych (pami?? i koncentracja) w dobrej kondycji.

Wskazania
Zalecany szczególnie osobom  chc?cym zachowa? dobr? kondycj? umys?u niezale?nie od wieku. Dla osób
doros?ych.

Dawkowanie
 Zalecana dzienna porcja produktu:
30 ml co odpowiada 2 ?y?kom sto?owym.

Opakowanie produktu wystarcza na miesi?czn? kuracj? suplementem.
Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji.

Sk?ad
 Woda, no?nik: sorbitole, sok z bia?ych winogron (odtworzony z koncentratu), wyci?g z li?ci Bacopa monniera,
octan dl-alfa tokoferylu, barwnik: karmel, regulator kwaskowo?ci-kwas cytrynowy, wyci?g z li?ci mi?orz?bu
japo?skiego, aromat: naturalny aromat pomara?czowy, wyci?g z ziela w?kroty azjatyckiej, substancja
konserwuj?ca: sorbinian potasu, amind kwasu nikotynowego, substancja konserwuj?ca: benzoesan sodu, D-
pantotenian wapnia, ryboflowiny 5'-fosforan sodowy, chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina.

1 porcja (30ml) p?ynu zawiera:
wyci?g z li?ci Bacopa monniera 200mg, wyci?g z ziela w?kroty azjatyckiej (Centella asiatica) 30mg, wyci?g z
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li?ci mi?orz?bu japo?skiego (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 Warto?? Spo?ycia.

Uwagi
- Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
- Zrównowa?ony sposób ?ywienia i prawid?owy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu
cz?owieka.
- Przechowywa? w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedost?pnym dla dzieci.
- Chroni? przed dost?pem wilgoci.
- Wyst?pienie osadu jest naturaln? cech? produktu.
- Przed u?yciem wstrz?sn??.
- Po pierwszym otwarciu, produkt nale?y spo?y? w ci?gu 1 miesi?ca.
- 30ml produktu zawiera 1g cukru (pochodz?cego z soku z winogron).

 Podmiot odpowiedzialny
 EGIS Pharmaceuticals PLC
Kereszturi ut 30-38, 1106
Budapeszt, W?gry
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