
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

ALLNUTRITION Brain focus 60 kapsułek
 

Cena: 45,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALLNUTRITION Brain focus 60 kapsułekPOPRAWIA SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWĄWSPIERA PRACĘ UKŁADU
NERWOWEGOMIX ADAPTOGENÓW, CZYLI 100% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW ZNANYCH OD SETEK LATWZMACNIA ZDOLNOŚCI
INTELEKTUALNEUŁATWIA KONCENTRACJĘBOGATY SKŁAD, KTÓREGO MOC PŁYNIE Z NATURYZMNIEJSZA UCZUCIE
ZMĘCZENIASUPLEMENTACJA NA 30 DNI !ALLNUTRITION BRAIN FOCUS to suplement oparty o szereg ekstraktów roślinnych,
wspomagający pracę oraz regenerację mózgu. Zawiera kluczowe składniki, takie jak: różeniec górski czy miłorząb
japoński.ALLNUTRITION BRAIN FOCUS wskazany jest dla osób, które chcą wspomóc pamięć i koncentrację w trakcie wysiłku
umysłowego.Czym są adaptogeny i jakie mają zadanie?Adaptogeny (z gr. adapto – przystosować się) są to grupą związków, których
zadaniem jest utrzymanie procesów zachodzących w naszym organizmie w stanie równowagi, czyli najlepszym możliwym poziomie do
prawidłowego funkcjonowania. To jak funkcjonuje nasz organizm, determinuje w znacznym stopniu osiągane efekty budowy masy
mięśniowej, redukcji tkanki tłuszczowej, zwiększania siły mięśni, czy poprawy ich wytrzymałości.W obecnych czasach stres,
nieodpowiednie odżywianie, brak aktywności, czy mała ilość snu mogą w znaczny sposób zaburzyć naszą gospodarkę hormonalną i
pociągnąć za sobą liczne, niebezpieczne skutki. Adaptogeny wspomagają nasz układ odpornościowy, dodają energii i pomagają,
przywrócić prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Stres prowadzi do osłabienia sprawności psychofizycznej i do upośledzenia
działania układu nerwowego. To właśnie te cenne związki naturalne, zwane adaptogenami, przychodzą nam za pomocą.Zalecane
spożycieSTOSUJ 2 KAPSUŁKI DZIENNIE, POPIJAJĄC WODA.WażneNie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do
spożycia.SkładnikiCo zawiera ALLNUTRITION BRAIN FOCUS?N-acetyl-L-tyrozyna acetylowana forma aminokwasu tyrozyny, który jest
kluczowym neuroprzekaźnikiem i działa jak "booster" dla naszego mózgu. Jako prekursor dopaminy i noradrenaliny - wywiera korzystny
wpływ na nasze samopoczucie, przez co zwiększa motywację oraz poprawia koncentrację.Ekstrakt z bakopy drobnolistnej wspomaga
utrzymanie prawidłowego krążenia krwi w mózgu, sprawność umysłową (poznawczą), w tym pamięć i koncentrację. Ze względu na
właściwości adaptogenne i stymulujące procesy regeneracyjne, ziele bakopy może być stosowane pomocniczo w różnego rodzaju
rekonwalescencji.Naturalnie występujące przeciwutleniacze chronią organizm przed wolnymi rodnikami i uszkodzeniami oksydacyjnymi.
Korzystnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie pęcherzyka żółciowego. Wspomaga system nerwowy, zmniejsza problemy ze
snem.Ekstrakt z różeńca górskiego znany jako Rhodiola Rosea. Różeniec górski zawiera kilka unikalnych substancji czynnych, z których
najważniejszymi są salidrosid, rosavin, rhodiolin, rosarin i kalafonia.

Różeniec górski wspiera również układ sercowo-naczyniowy zapewniając lepsze dotlenienie i odżywienie komórek. Zwiększa odporność
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organizmu na stres i wysiłek fizyczny. Przyczynia się do pobudzenia percepcji i poprawy stanu umysłu, a także jest korzystny w
trudnościach przy zasypianiu i spadku wydajności w pracy.

Ekstrakt z miłorzębu japońskiego wspiera funkcje poznawcze, zawiera naturalnie występujące antyoksydanty chroniące tkanki i komórki
przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Pobudza krążenie obwodowe, co przyczynia się do lepszego słyszenia i
widzenia.Wpływa, również niezwykle pozytywnie, na funkcje seksualne.Wszystkie składniki zawarte w ALLNUTRITION BRAIN FOCUS
działają synergistycznie względem siebie w celu uzyskania optymalnych rezultatów.ProducentALLNUTRITIONGłogowska 23C45-315
Opole
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