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HEALTH LABS CARE BoostMe 120 kapsułek
 

Cena: 129,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent HEALTH LABS CARE SP. Z. O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościHEALTH LABS CARE BoostMe 120 kapsułekHealth Labs Care to polska marka suplementów diety, powstała przy
współpracy wielu specjalistów i dietetyków, którzy stworzyli najlepsze połączenia składników aktywnych, współgrających ze sobą, aby
wspierać zdrowie człowieka.BoostMe 4Mind to złożony preparat zawierający w swym składzie ekstrakty roślinne oraz witaminy i
minerały, które zadbają o prawidłowe reakcje organizmu w ciągu dnia, utrzymując wysoki poziom energii i koncentracji w czasie
pracy.Suplementy diety marki Health Labs Care z powodzeniem mogą stosować weganie i wegetarianie, ponieważ nie zawierają
składników pochodzenia zwierzęcego.Produkty Health Labs Care wyróżnia wysoka skuteczność, dzięki opracowaniu autorskich
kompleksów składników aktywnych o potwierdzonej badaniami skuteczności.BoostMe 4Mind nie zawiera żadnych zbędnych
wypełniaczy i barwników.WŁAŚCIWOŚCI ADAPTOGENNEDzięki zawartości ekstraktu z korzenia żeń-szenia syberyjskiego, suplement
diety BoostMe pomaga utrzymać prawidłowe funkcje poznawcze oraz dobry stan psychiczny i fizyczny, a także poprawia
odporność.DZIAŁANIE NOOTROPOWEDziałanie nootropowe oznacza, że zwiększenie poziomu neuroprzekaźników odpowiadających
m.in. za motywację, koncentrację oraz pamięć. Nootropiki stymulują aktywność naszego mózgu.CZYSTY SKŁAD POTWIERDZONY
BADANIAMIW suplemencie diety BoostMe nie znajdziesz zbędnych wypełniaczy, konserwantów i barwników. Czysty skład pozbawiony
zanieczyszczeń potwierdzają badania produktów przeprowadzone przez niezależne, akredytowane laboratorium J.S. Hamilton
Poland.SYNERGISTYCZNE DZIAŁANIESuplement diety BoostMe to połączenie adaptogenów, nootropików i witamin, działających
synergistycznie na wielu różnych poziomach – neuroprzekaźników, hormonów, antyoksydacji i i uzupełnianiu codziennej
diety.AUTORSKA RECEPTURASkład suplementu diety BoostMe opracowaliśmy z udziałem doświadczonych specjalistów żywienia.
Dzięki ich wiedzy i pasji powstały suplementy, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających kobiet i mężczyzn.Zalecane
spożycie2 kapsułki 2 razy dziennie.WażneNie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.SkładnikiSkładniki aktywne
zawarte w suplemencie diety BoostMe 4Mind:Taurynian magnezu to połączenie tauryny i magnezu, które wspiera prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego, poprawia funkcje poznawcze i proces uczenia się.NALT (N-acetylo-L-tyrozyna) - biodostępna postać
tyrozyny, wspomaga czujność i koncentrację.Cholina - wspiera funkcjonowanie układu nerwowego.Pikolinian cynku - cynk wyostrza
zmysły i bierze udział w metabolizmie witaminy A.Witaminy z grupy B (niacyna, pirydoksyna, kwas foliowy, metylokobalamina) -
odpowiadają za procesy metaboliczne i są ważnymi składnikami w szlakach energetycznych,Żen-szeń syberyjski - ma działanie
adaptogenne, pomaga przystosować się do zmiennych warunków otoczenia, pomaga zmniejszyć stres.Składniki:Składniki Porcja
dzienna(4 kapsułki) % RWSNALT n-acetylo-L-tyrozyna 500 mg -Alfosceran choliny 400 mg -Ekstrakt z żen-szenia syberyjskiego 300 mg
--Urydyna 50 mg -Niacyna (witamina B3) 16 mg 100%Witamina B6 (pirydoksalo-5-fosforan) 5 mg 357%Kwas foliowy (L-metylofolian
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wapnia) 200 mcg 100%Witamina B12 100 mcg 4000%Cynk 15 mg 150%Magnez 114 mg 30%Taurynian magnezu (magnez),
N‑acetylo‑L‑tyrozyna (NALT), substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, alfosceran choliny, suchy ekstrakt z korzenia żeń-
szenia syberyjskiego (Acanthopanax senticosus) DER 4:1, pikolinian cynku (cynk), sól sodowa monofosforanu urydyny, amid kwasu
nikotynowego (niacyna), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, pirydoksalo‑5‑fosforan (witamina B6), L‑metylofolian wapnia
(kwas foliowy), metylokobalamina (witamina B12).ProducentHealth Labs Care Sp. z o.o.Białystok, Polska
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