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Sesja, tabletki, 50 szt.
 

Cena: 18,61 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Celuloza (substancja wypełniająca), ekstrakt z miłorzębu japońskiego, kofeina, wyciąg z korzenia żeń-szenia, wyciąg z liści Brahmi, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca).

Zawartość składników w jednej tabletce/dwóch tabletkach: ekstrakt z miłorzębu japońskiego – 45mg/90mg, kofeina – 30mg/60mg,
wyciąg z korzenia żeń-szenia – 25mg/50mg, wyciąg z liści Brahmi – 18mg/36mg.

Działanie:
Skład suplementu diety Sesja opiera się na składnikach, które pomagają poprawić koncentrację, wspierają pamięć i przyczyniają się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia. Wyciąg z korzenia żeń-szenia pomaga utrzymać odpowiednią sprawność poznawczą, a także
aktywność umysłową. Dodatkowo w stanach wyczerpania, osłabienia i obniżenia koncentracji pomaga przywrócić formę umysłową i
fizyczną. Ekstrakt z miłorzębu japońskiego jest naturalnym wsparciem dla utrzymania właściwych funkcji poznawczych, prawidłowych
funkcji narządu wzroku i słuchu, a także dla zachowania równowagi psychicznej. Wyciąg z liści pomaga poprawić pamięć i koncentrację.
Kofeina przyczynia się do zwiększenia zdolności fizycznej organizmu, a także wspomaga koncentrację i sprawność umysłową. Jest też
istotna dla zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz senności.

Zastosowanie:
Suplement diety Sesja przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w składniki wspomagające pamięć, koncentrację
i pomagające zmniejszyć uczucie senności oraz zwiększyć odporność psychiczną.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy chronić przed działaniem światła i wilgoci. Osoby przyjmujące leki powinny
skonsultować z lekarzem chęć zażycia suplementu diety Sesja.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu. Nie stosować u kobiet w ciąży, u matek karmiących
oraz u dzieci poniżej 12. roku życia. Nie stosować z innymi preparatami, które zawierają kofeinę.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja dla dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia: 2 tabletki. Przyjmować dwa razy dziennie po jednej tabletce.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparatów, które zawierają żeń-szeń nie należy zażywać dłużej niż trzy
miesiące.
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