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Pamięć i koncentracja APTEO, 60 tbl
 

Cena: 17,75 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety, którego składniki preparatu wpływają korzystnie na:
- pamięć, koncentrację - Brahmi, żeń-szeń
- czujność i sprawność umysłową - kofeina
- zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia - magnez, niacyna, witamina B6, witamina B12
- właściwe funkcjonowanie układu nerwowego - magnez, niacyna, biotyna, tiamina, witamina B6, witamina B12

Składniki:
Substancja wypełniająca: celuloza; tlenek magnezu (magnez); wyciąg z kłącza żeń-szenia właściwego (Panax ginseng) standaryzowany
na zawartość 1,5% ginsenozydów, DER 5:1; skrobia ziemniaczana; wyciąg z liści bakopy drobnolistnej Brahmi (Bacopa monnieri L.), DER
4:1; kofeina; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; cyjanokobalamina (wit. B12); chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); chlorowodorek tiaminy (wit.
B1). 

Składnik 1 tabletka % RWS* 2 tabletki % RWS*

Kofeina 16 mg ** 32 mg **
Wyciąg z żeń-szenia,

w tym ginsenozydy

30 mg

0,45 mg

** 60 mg

0,90 mg

**

Wyciąg z bakopy drobnolistnej (Brahmi) 18 mg ** 36 mg **
Magnez 56,25 mg 15 112,50 mg 30
Niacyna 2,40 mg 15 4,80 mg 30
Witamina B6 0,210 mg 15 0,420 mg 30
Tiamina (wit. B1) 0,165 mg 15 0,330 mg 30
Witamina B12 0,375 µg 15 0,750 µg 30

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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**brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecane spożycie:
1 tabletka 1 do 2 razy dziennie, popijając wodą. 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Osoby przyjmujące leki przeciwcukrzycowe powinny skonsultować przyjmowanie preparatu z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze 15 - 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 60 tabletek, masa netto 21,6 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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