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NALEWKA PARACELSUSA: PAMIĘĆ I KONCENTRACJA 200
ML
 

cena: 33,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać płyn

Producent aura herbals

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Tonik zawiera ziołowe ekstrakty z bakopy, zielonej herbaty, żeń-szenia i miłorzębu japońskiego. Wzbogacony w L-teaninę, witaminę C
pochodzącą z aceroli i witaminę E.

Produkt naturalny

Nalewka nie zawiera alkoholu ani związków syntetycznych. Bez dodatku cukru.

Preparat posiada działanie wspomagające prawidłową pamięć i koncentrację.
Związki czynne bakopy optymalizują pracę mózgu, co wpływa korzystnie na pamięć i koncentrację.
Żeń-szeń, dzięki obecności saponiny, aktywizuje pamięć i koncentrację w chwilach zmęczenia i w okresie ciężkiej nauki.
Polifenole zawarte w zielonej herbacie i L-teaninie mają działanie antyoksydacyjne, co wspiera organizm w stanach stresu i
przemęczenia.
Miłorząb działa korzystnie na funkcje poznawcze organizmu oraz wspomaga pamięć i koncentrację.

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć. Spożyć po posiłku, raz dziennie 2 łyżeczki (10 ml) lub dwa razy dziennie po 1 łyżeczce (5 ml). Nalewkę
można dodać do wody lub herbaty. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia (10 ml) w ciągu dnia.

Występujący osad świadczy o obecności naturalnych składników i nie stanowi wady produktu.

Zalecane dzienne spożycie:

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia - 10 ml (dwie łyżeczki).

Nie przekraczaj zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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Nie stosować w przypadku: chorób związanych z nadciśnieniem, hiperkortyzolemii, podczas przyjmowania sterydów oraz leków z grupy
inhibitorów MAO, w czasie ciąży lub karmienia. W czasie przyjmowania preparatów z żeń-szeniem należy ograniczyć spożycie kawy i
herbaty.

Nie podawać dzieciom poniżej 12 roku życia. Kobiety w ciąży i karmiące powinny przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować u osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.
Ważne informacje

Nie stosować u osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.

Składniki:

Woda, soki zagęszczone z aronii i jabłek, ekstrakty z: ziela bakopy, liści zielonej herbaty, L-teanina, ekstrakty z: korzeni żeń-szenia, liści
miłorzębu japońskiego, owoców aceroli standaryzowany na 25% zawartość witaminy C, substancja przeciwutleniająca: d-alfa-tokoferol
(wit. E).

Zawartość w dziennej porcji (10ml):

ekstrakt z bakopy - 400 mg
ekstrakt z zielonej herbaty - 400 mg
ekstrakt z żeń-szenia - 320 mg
ekstrakt z miłorzębu - 320 mg
L-teanina - 400 mg
witamina C - 20 mg (25% RWS*)
witamina E - 6 mg (50% RWS*)

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

200 ml odpowiada 20 zalecanym porcjom produktu.

Promocja rabatowa

Podmiot odpowiedzialny: 

Aura Herbals Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2,
81-754 Sopot

Dodatkowe informacje: 

Producent nie gwarantuje, że dla każdej osoby przyjmującej preparat będzie wykazywał on skuteczność działania przedstawioną w
powyższym opisie. 
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