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DUOLIFE ProMigren NEW nowa formuła 60 kapsułek
 

Cena: 99,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent DUOLIFE S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDUOLIFE ProMigren 60 kapsułekSuplement diety ProMigren® to doskonałe źródło substancji wspomagających prawidłowe
funkcjonowanie centralnego układu nerwowego. Poprawiając ogólny stan organizmu zwiększa jego odporność na negatywne czynniki
zewnętrzne. Ma pozytywny wpływ na wytwarzanie serotoniny oraz dopaminy odpowiedzialnych m.in. za utrzymanie odpowiedniej
sprawności umysłowej.Wszystkie składniki zawarte w suplemencie diety ProMigren® w naturalny sposób wspierają prawidłową pracę
układu nerwowego oraz stymulują odporność organizmu.Ryboflawinajest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania układu
nerwowego oraz bierze udział w procesach utleniania i redukcji. Ma pozytywny wpływ na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania
układu nerwowego. Ryboflawina przyczynia się do zachowania optymalnego metabolizmu energetycznego.Ekstrakt z korzenia Różeńca
górskiegowykazuje działanie adaptogenne zwiększając wytrzymałość organizmu na stres i inne niekorzystne czynniki środowiska.
Wywiera pozytywny wpływ na pamięć i procesy poznawcza ułatwiając koncentrację i percepcję oraz wpływa na zwiększenie wydajności
umysłowej. Swoją aktywność biologiczną zawdzięcza obecności salidrozydu i rozawiny.ProMigren®(zastrzeżona formuła z owoców
Garcinia mangostana) wykazuje pozytywny wpływ na zaburzoną przemianę energii w mitochondriach oraz podwyższony poziom
zużycia energii w tkance mózgowej. Usprawnia procesy metaboliczne niwelując uczucie zmęczenia, znużenia i senności. Skutecznie
chroni układ nerwowy przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych.Ekstrakt z liści Złocienia maruny (Feverfew)wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, przyczyniając się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Pomaga w utrzymaniu
sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie. Ze względu na szerokie spektrum działania uznawany jest za „średniowieczną
Aspirynę”.Ekstrakt z nasion Wiesiołka dwuletniegoreguluje poziom prostaglandyn,które powstają w podrażnionych tkankach i pobudzają
zakończenia włókien nerwowych. Chroni włókna nerwowe przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych i wzmacnia układ
nerwowy.Zalecane spożycie1-2 kapsułki dziennie. Nie przekraczać zalecanej maksymalnej porcji dziennej. Suplement diety nie może
być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.WażnePreparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia
piersią.Przechowywanie:Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.Składniki Zawartość

składników w porcji
dziennej produktu

1 kapsułka2 kapsułki
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ProMigren®(zastrzeż
ona formuła z

owoców Garcinia
mangostana)

100 mg200 mg

ekstrakt z korzenia
Rożeńca górskiego

50 mg100 mg

ekstrakt z nasion
Wiesiołka

dwuletniego

10 mg20 mg

ekstrakt z liści
Złocienia

maruny (Feverfew)

7 mg14 mg

ryboflawina0,7 mg50% RWS*1,4 mg100% RWS*
*RWS-

referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłejSkładniki: skrobia kukurydziana (wolna od GMO), zastrzeżona formuła
ProMigren® z owoców Garcinia mangostana, ekstrakt z korzenia Różeńca górskiego 5:1 (Rhodiola rosea), ekstrakt z liści Złocienia
maruny 5:1 (Tanacetum parthenium), ekstrakt z nasion Wiesiołka dwuletniego 5:1 (Oenothera biennis), ryboflawina.Substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.Składnik otoczki: żelatyna, dwutlenek tytanu.ProducentWyłączny dystrybutor:DuoLife S.A.ul.
Topolowa 22,Więckowice k/Krakowa
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