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SINGULARIS MEMORIA 60 KAPSUŁKI PAMIĘĆ I
KONCENTRACJA
 

cena: 48,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki 60 sztuk

Producent SINGULARIS-HERBS CORP. USA

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

MEMORIA SUPERIOR jest nowoczesnym i naturalnym uzupełnieniem diety, zawierającym składniki, które wspomagają pamięć i inne
funkcje mózgu. Suplement diety MEMORIA SUPERIOR jest bezpiecznym i skutecznym preparatem, który wspomaga utrzymanie
prawidłowego krążenia krwi w mózgu, sprawność umysłową (poznawczą), w tym pamięć i koncentrację. Przeznaczony jest dla osób
dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

Wskazania: 

osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związanych z wiekiem,
 zaburzenia krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach),
zaburzenia ukrwienia kończyn (z objawami uczucia ochłodzenia, bólu w czasie chodzenia),
niewydolność naczyń obwodowych,
osłabienie funkcji poznawczych, koncentracji i zdolności uczenia się,
zaburzenia sprawności umysłowej,
sytuacje wzmagające stres,

Składniki aktywne:

• Bacopin ® Bacopa monnieri (Bakopa drobnolistna)
– wspomaga pamięć i funkcje poznawcze,
– ułatwia zdolność koncentracji i zdolność uczenia się,
– wspomaga sprawność umysłową,
– łagodzi skutki stresu,
• Ginkgo biloba (Miłorząb dwuklapowy)
– pomaga w zachowaniu dobrych funkcji poznawczych i przyczynia się do normalnego przepływu krwi związanego z wydajnością
mózgu,
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– wspomaga równowagę psychiczną,
– pomaga utrzymać pamięć wraz z wiekiem,
• Bioperine® Piper nigrum (Pieprz czarny)
– ożywia/uaktywnia system nerwowy,
– zwiększa skuteczność pozostałych składników roślinnych.

Preparat skuteczność zawdzięcza wielokierunkowemu działaniu składników i ich mechanizmom działania.

DAWKA W 1 KAPSUŁCE
200mg + 20mg + 5mg

CZAS SUPLEMENTACJI 
30 dni

POSTAĆ SUPLEMENTU 
Kapsułki twarde

ZAWARTOŚĆ 
60 kapsułek

UWAGA - PROMOCJA CENOWA PREPARATÓW MARKI SINGULARIS WYŁĄCZNIE DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW

BioMed24.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.
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