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SINGULARIS SUPERIOR MEMORIA 60 kapsułek
 

Cena: 48,70 PLN

Opis słownikowy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

SINGULARIS SUPERIOR MEMORIA 60 kapsułek

 

Suplement diety MEMORIA SUPERIOR jest nowoczesnym i naturalnym uzupełnieniem diety, zawierającym składniki, które wspomagają
pamięć i inne funkcje mózgu. Suplement diety MEMORIA SUPERIOR jest bezpiecznym i skutecznym preparatem, który wspomaga
utrzymanie prawidłowego krążenia krwi w mózgu, sprawność umysłową (poznawczą), w tym pamięć i koncentrację. Przeznaczony jest
dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

Suplement diety MEMORIA SUPERIOR wskazany przy:• osłabieniu pamięci i sprawności umysłowej związanych z wiekiem,•
zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach),• zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami
uczucia ochłodzenia, bólu w czasie chodzenia),• niewydolności naczyń obwodowych,• osłabieniu funkcji poznawczych, koncentracji i
zdolności uczenia się,• zaburzeniach sprawności umysłowej,• sytuacjach stresowych,

 

Składniki aktywne MEMORIA:• Bacopin ® Bacopa monnieri (Bakopa drobnolistna)– wspomaga pamięć i funkcje poznawcze,– ułatwia
zdolność koncentracji i zdolność uczenia się,– wspomaga sprawność umysłową,– łagodzi skutki stresu,• Ginkgo biloba (Miłorząb
dwuklapowy)– pomaga w zachowaniu dobrych funkcji poznawczych i przyczynia się do normalnego przepływu krwi związanego z
wydajnością mózgu,– wspomaga równowagę psychiczną,– pomaga utrzymać pamięć wraz z wiekiem,• Bioperine® Piper nigrum (Pieprz
czarny)– ożywia/uaktywnia system nerwowy,– zwiększa skuteczność pozostałych składników roślinnych.
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Bacopin ® i Bioperine® są zarejestrowanym znakami towarowym firmy Sabinsa Corporation.

Preparat skuteczność zawdzięcza wielokierunkowemu działaniu składników i ich mechanizmom działania.BacopinⓇ pobudza
przekazywanie impulsów nerwowych poprzez naprawę zniszczonych neuronów. Ponadto poprzez hamowanie funkcji AChE wpływa na
poprawę uwagi, polepszenie pamięci i procesów poznawczych powodując zwiększenie pamięci roboczej.Gingko Biloba dzięki zawartości
laktonów zmniejsza lepkość krwi i poprawia krążenie mózgowe.W efekcie neurony skuteczniej przekazują impulsy nerwowe, poprawiają
się procesy myślenia, zapamiętywania oraz zdolność koncentracji. Flawonoidy zawarte w gingko biloba mają bardzo silne właściwości
przeciwutleniające – neutralizują wolne rodniki, które uszkadzają komórki i tkanki organizmu.Bioperine zwiększa wchłanianie substancji
odżywczych zawartych w preparacie zwiększając ich skuteczność.

Mechanizm działania BacopinⓇOdbudowa zniszczonych neuronów:pobudzają przekazywanie impulsów nerwowych poprzez naprawę
zniszczonych neuronów. Ma to miejsce dzięki zwiększaniu aktywności kinazy, syntezie neuronalnej i przywróceniu aktywności
synaptycznej.Hamowanie acetylocholinoesterazy(AChE):AChE hydrolizuje neuroprzekaźnik Acetylocholinę. Znajduje się ona w
połączeniach nerwowo-mięśniowych i cholinergicznych synapsach mózgowych, gdzie jej aktywność służy do kończenia transmisji
synaptycznej. Opisuje się, iż wyższe poziomy AChE odgrywają ważną rolę w progresji choroby Alzheimera.Bakopa hamuje funkcje AChE
w korze mózgowej co prowadzi do zwiększonej dostępności Acetylocholiny. Ułatwia to poprawę uwagi, polepsza pamięć i procesy
poznawcze, powodując tym samym zwiększenie pamięci roboczej.Mechanizm działania Gingko Biloba:Laktony terpenowe w wyciągu z
miłorzębu, wpływają na sprawniejsze funkcjonowanie mózgu spowodowane przez zmniejszoną lepkość krwi. Dzięki temu poprawia się
krążenie w naczyniach mózgowych, komórki są lepiej dotlenione i odżywione. W efekcie neurony skuteczniej przekazują impulsy
nerwowe, poprawiają się procesy myślenia, zapamiętywania oraz zdolność koncentracji.Flawonoidy zawarte w gingko biloba mają
bardzo silne właściwości przeciwutleniające – neutralizują wolne rodniki, które uszkadzają komórki i tkanki organizmu. Poprawiają też
ich odżywienie, bo wyciąg z miłorzębu usprawnia krążenie krwi.

 

Składnikiem suplementu diety MEMORIA SUPERIOR jest specjalnie wyselekcjonowany ekstrakt z Gingko biloba standaryzowany na
zawartość 24% glikozydów flawonowych oraz 6% laktonów. Ponadto spełnia on najwyższe normy zawartości kwasów gingkolowych
mniejszych niż 5 ppm, co zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.

 

Zalecane spożycie

Zaleca się stosowanie 1 kapsułki 2 razy dziennie, podczas posiłku lub bezpośrednio po jedzeniu. Dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera: ekstrakt z bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri) – Bacopin® – 400 mg, ekstrakt z miłorzębu
dwuklapowego (Gingko biloba) – 40 mg, ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum) – BioPerine® – 10 mg, w tym piperyna –
9,5 mg.

 

Składniki

ekstrakt z bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri) - Bacopin®, celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna, ekstrakt z mił orzębu dwuklapowego
(Gingko biloba), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), woda oczyszczona, ekstrakt z owoców pieprzu
czarnego (Piper nigrum) - BioPerine®, Produkt został zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa zastosowanych składników
pomocniczych.
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