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Perceptin, 30 kapsułek
 

cena: 38,24 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Olimp Perceptin zawiera standaryzowany ekstrakt z korzenia ashwagandhy KSM-66
uzyskiwanego w procesie zgodnymi z zasadami „Green chemistry” bez u?ycia alkoholu i chemicznych
rozpuszczalników, ekstrakt bakopy drobnolistnej oraz ekstrakt ró?e?ca górskiego. Polecany w celu poprawy
pami?ci oraz koncentracji.

Rola Ashwagandhy w organizmie:
- ma pozytywny wp?yw na si?y witalne, czyli ogóln? kondycj? cia?a i umys?u, 
- wykazuje dzia?anie antystresowe oraz pobudzaj?ce receptory mózgowe dzi?ki obecno?ci w korzeniu ro?liny
licznych glikowitanolidów,
- ma dzia?anie przeciwdepresyjne,
- poprawia odporno?ci organizmu,
- wzmaga aktywno?? komórek, które odpowiadaj? za niszczenie szkodliwych wirusów i bakterii przez nasz
organizm,
- wspiera procesy uczenia, zapami?tywania oraz utrzymanie w dobrej kondycji sprawno?ci umys?owej u osób
starszych.

Bakopa drobnolistna mo?e wywiera? korzystny wp?yw na funkcje mózgu i przyczynia? si? do poprawy pami?ci
krótko- i d?ugotrwa?ej oraz zwi?kszenia koncentracji i inteligencji. Ponadto pomaga utrzyma? sprawno??
umys?owa w okresie starzenia oraz pomaga w kr??eniu krwi obwodowej, co wp?ywa na wydajno?? mózgu.

Ró?eniec górski przyczynia si? do zachowania optymalnej aktywno?ci umys?owej i poznawczej oraz pomaga
radzi? sobie z indukowanymi przez stres objawami takimi jak: ból g?owy i zm?czenie. Ponadto korzystnie
wp?ywa w przypadku trudno?ci ze snem.
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Wskazania
Przeznaczony dla doros?ych d???cych do utrzymania nale?ytej sprawno?ci umys?owej. Szczególnie polecany
osobom nara?onym na przewlek?y stres, pracuj?cym umys?owo i ucz?cym si? w celu poprawienia pami?ci i
koncentracji.

Dawkowanie
Zalecana porcja: 1 kapsu?ka raz dziennie w trakcie posi?ku. Zaleca si? stosowanie preparatu przez minimum
miesi?c.
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 

Sk?ad
ekstrakt z korzenia Ashwagandhy KSM-66 (Withania somnifera L.), ekstrakt z ziela bakopy drobnolistnej
(Withania somnifera L.), ekstrakt z korzenia ró?e?ca górskiego (Rhodiola rosea L.), substancja wype?niaj?ca –
celuloza mikrokrystaliczna; substancje przeciwzbrylajace – sole magnezowe kwasów t?uszczowych,
dwutlenek krzemu; kapsu?ka (sk?adniki otoczki: ?elatyna, barwnik – E 171).
1 kapsu?ka zawiera: ekstrakt ashwagandhy KSM-66 (Withania somnifera L.) 5% witanolidów 300 mg, ekstrakt
bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri L.) 20% bakozydów 150 mg, ekstrakt ró?e?ca górskiego (Rhodiola
rosea L.) 4% salidrozydu 40 mg.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Olimp Perceptin w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Nie zaleca si? stosowania u dzieci, kobiet w ci??y i karmi?cych piersi?.
W okresie stosowania preparatu nie nale?y spo?ywa? alkoholu oraz stosowa? leków nasennych,
uspokajaj?cych czy przeciwl?kowych.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica 
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