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GRINDAY MIND UP ENERGY FOR MIND na pamięć i
koncentrację 60 kapsułek
 

Cena: 98,90 PLN

Opis słownikowy

Producent GRINDAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościGRINDAY MIND UP ENERGY FOR MIND na pamięć i koncentrację 60 kapsułekMind Up to suplement diety na bazie
standaryzowanych ekstraktów roślinnycho określonej zawartości substancji aktywnej. Dzięki zawartości żeń-szenia koreańskiego i
różeńca górskiego, Mind Up pozytywnie wpływa na twoją pamięć i koncentrację oraz wspiera naturalną energię mentalną. Mind Up to
produkt wegański.Działanie:Wspiera pamięć i przeciwdziała zmęczeniuPobudza, zwiększa koncentracjęWykazuje działanie adaptogenne
i energetyzująceWspomaga czujność i funkcje kognitywneWspiera naturalną energię mentalnąWspomaga zachowanie wydolności
umysłowej w przypadku osłabienia, zmęczenia i utraty koncentracjiPrzyczynia się do poprawy ukrwienia mózgu, co wpływa na jego
wydajność i szybkość reakcjiZalecane spożycieDzienna zalecana dawka suplementu to 2 kapsułki. Przyjmować podczas posiłku rano i
w ciągu dnia po jednej kapsułce. Popić około 300 ml wody.WażneNie zaleca się przyjmowania suplementu wieczorem, przed
snem.Przeciwwskazania:Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących.Ważne wskazówki:Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie powinien być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety ani
zdrowego stylu życia. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia
są ważne.Przechowywanie:Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.SkładnikiEkstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego ( Panax ginseng ) 5%
ginsenozydów; otoczka kapsułki – hydroksypropylometyloceluloza; dwuwinian choliny; L-tyrozyna; ekstrakt z korzenia ashwagandhy ( 
Withania somnifera ) 5% witanolidów] – KSM-66 ®; ekstrakt z otrębów ryżowych; ekstrakt z korzenia różeńca górskiego ( Rhodiola rosea
L.) 3% rozawin.KSM-66 ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ixoreal Biomed Inc.

Składniki aktywne w 2 kapsułkach:

 

Ekstrakt z ashwagandhy 6:1 (Withania somnifera L.)                     400,00 mg
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w tym: witanolidy                                                                             28,00 mg

w tym: witaferyna A                                                                               1,00 mg

w tym: inne alkaloidy                                                                     4,00 mg

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego 4:1 (Panax ginseng)   300,00 mg

L-tyrozyna                                                                                       200,00 mg

Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego 8:1 (Rhodiola rosea L.)         100,00 mg

w tym: rozawiny                                                                               3,00 mg

Cholina                                                                                       100,00 mg

ProducentGrindaySzkolna 16/6, 43-340 Kozy, Poland
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