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CRYSTAL MIND 120 kapsułek
 

Cena: 119,00 PLN

Opis słownikowy

Producent BIOVICO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

Crystal Mind™ jest innowacyjnym preparatem, stworzonym specjalnie w trosce o funkcje poznawcze niezależnie od wieku. Jego formuła
została opracowana we współpracy z czołowymi ekspertami i międzynarodowymi naukowcami. Stosowanie Crystal Mind™ wpływa na
optymalne funkcjonowanie mózgu. Nowoczesna technologia wykorzystywana w produkcji Crystal Mind™ pozwala dostarczać składniki
o niezwykle wysokiej biodostępności, bogate w kwasy omega-3, w tym EPA - najważniejszy kwas tłuszczowy potrzebny do właściwej
pracy naszego mózgu. Skład Crystal Mind™ został dodatkowo wzbogacony o kwasy tłuszczowe omega-6, witaminy B6, B12, kwas
foliowy oraz składniki mineralne cynk i magnez.

 

Działanie 

Wpływa korzystnie w:

- Problemach z nauką szkolną

- Nadpobudliwości psychoruchowej

- Zaburzeniach koncentracji i uwagi

- Impulsywności
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Dla dzieci 

Zawiera niezbędne składniki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Pozwalają one wpłynąć na ograniczenie występowania
często spotykanych zaburzeń wieku rozwojowego, jakimi są:

        - niepowodzenia szkolne

        - nadpobudliwość

        - zaburzenia uwagi

        - impulsywność

Ponadto Crystal Mind™ jest preparatem bogatym w niezbędne, wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Zawiera naukowo potwierdzony,
prawidłowy stosunek kwasów omega 3, EPA i DHA oraz kwasu omega-6, GLA. Jest również jedynym preparatem tego typu,
uzupełnionym o potrzebne witaminy i minerały. Taka kombinacja została uznana za kluczową dla optymalnego funkcjonowania naszego
mózgu. Zastosowana w produkcji nowoczesna technologia pozwoliła przygotować preparat zapewniający wysoki poziom wchłaniania
zawartych w nim substancji przez ludzki organizm.

 

Dla dorosłych 

Do optymalnej pracy naszych komórek mózgowych potrzebne jest dostarczenie odpowiedniej ilości i dostarczenie kwasów
tłuszczowych omega-3 i omega-6 we właściwej proporcji każdego dnia. Począwszy od 3 roku życia to kwasy tłuszczowe omega-3 EPA
okazały się być najbardziej korzystnymi w uzupełnieniu codziennej diety. Crystal Mind™ został opracowany by dać Wam właściwą
proporcję kwasów EPA do DHA, odpowiednią porcję omega-6 GLA, wraz z witaminami i składnikami mineralnymi wzbogacającymi
produkt i posiadającymi odrębne właściwości wzmacniające mózg.

 

Korzyści : 

- wpływa na zdolność przyswajania wiedzy

- wpływa na pamięć i koncentrację

- korzystnie wpływa na nadpobudliwość

 

Sposób użycia 

Dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia:

* Rozpoczęcie suplementacji.

Pierwsze 3 miesiące (rozpoczęcie suplementacji) – zalecana ilość to 4 kapsułki dziennie przez pierwszych 12 tygodni, w celu
wytworzenia w organizmie właściwych poziomów niezbędnych kwasów tłuszczowych.

 

* Kontynuacja suplementacji.

Po 12 tygodniach przyjmowania można zmniejszyć spożycie do 1 kapsułki dziennie.

 

Skład 
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Crystal Mind™ swój skład ma poszerzony o niezbędne minerały i witaminy.

Magnez – chroni przed wystąpieniem nadwrażliwości nerwowo-mięśniowej, napadami nerwicowymi, zaburzeniami snu, stanami
lękowymi, napadami histerii i drażliwością.

Cynk – poprawia koncentrację i proces zapamiętywania, łagodzi zaburzenia neuropsychologiczne.

Kwas foliowy – wpływa korzystnie na procesy poznawcze.

Witamina B6 – jest ważnym źródłem potrzebnym do regulacji funkcji poznawczych, reguluje nastrój.

Witamina B12– odgrywa istotną rolę w utrzymaniu dobrego stanu  centralnego układu nerwowego.
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