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Sesja tabl.mus. 20 tabl.
 

Cena: 14,81 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Skład:
kwas cytrynowy (regulator kwasowości), wodorowęglan sodu (regulator kwasowości), sorbitol (substancja słodząca), fruktoza, węglan
magnezu, kofeina, winian L-karnityny, aspartam (substancja słodząca), aromaty, sacharyna sodowa (substancja słodząca), glikol
polietylenowy 6000 (nośnik), kwas L-askorbinowy, błękit brylantowy FCF (barwnik), tartazyna (barwnik), Dl-alfa tokoferol, amid kwasu
nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy,
fosfatydyloseryna, D-biotyna, cyjankobalamina.
2 tabl. zawierają: Fosfatydyloseryna 0,2 mg, Magnez 90 mg, Kofeina 200 mg, L- karnityna 100 mg, Witamina C 18 mg, Witamina E 6 mg
ekwiwalentu alfa-tokoferolu, Niacyna 5,4 mg ekwiwalentu niacyny, Kwas pantotenowy 1,8 mg, Witamina B6 0,6 mg, Ryboflawina 0,48
mg, Tiamina 0,42 mg, Kwas foliowy 400 ?g, Witamina B12 0,30 ?g, Biotyna 45 ?g.

Działanie:
Suplement diety dzięki zawartości wyjątkowych składników odżywczych wspomaga koncentrację i pamięć. Fosfatydyloseryna stanowi
pochodną naturalnie występującego aminokwasu - seryny. Jest substancją budującą błony komórkowe, mózg i tkankę nerwową.
Kofeina łagodzi objawy zmęczenia i znużenia. Zwiększa wydolność psychofizyczną. L-karnityna jest naturalnym aminokwasem,
występującym w organizmie przede wszystkim w mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym oraz w mózgu. Doskonale sprawdza się
w okresie zwiększonej aktywności fizycznej. Magnez niweluje uczucie zmęczenia oraz znużenia. Wspomaga pracę układu nerwowego i
przyczynia się do uregulowania gospodarki elektrolitowej. Korzystnie wpływa na metabolizm energetyczny oraz wspiera prawidłowe
funkcje psychologiczne. Preparat dostarcza organizmowi również witamin, które skutecznie odżywiają organizm w okresie
zwiększonego wysiłku umysłowego i fizycznego.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe preparatu
ciąża
okres karmienia piersią
podawanie dzieciom poniżej 12 roku życia
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równoczesne stosowanie innych produktów zawierających kofeinę
fenyloketonuria

Wskazania:
Zaleca się stosowanie preparatu u osób uczących się, pracujących umysłowo, mających problemy z koncentracją uwagi.

Sposób użycia:
Stosować doustnie. U osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia stosować 1 tabl. x 1-2/24h. Przyjmować po rozpuszczeniu w
250 ml chłodnej wody.
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