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Bacopa monniera Bacopin 50% EU x 60 kaps (Kenay)
 

Cena: 42,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent KENAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z liści bakopy drobnolistnej (Bacopa monniera) standaryzowany na zawartość bakozydów: 50%; substancja wypełniająca:
inulina; otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

2 kapsułki zawierają:

Bakopa (Bacopa monniera) /Bacopin®/ - 300 mg*, w tym:
bakozydy 50% - 150 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
23 g

Charakterystyka

Ekstrakt z liści bakopy drobnolistnej (Bacopa monniera) standaryzowany na zawartość 50% bakozydów.
Bakopa wspomaga pamięć i koncentrację oraz funkcje poznawcze i zdolność uczenia się.Wspomaga mikrokrążenie obwodowe
krwi, przyczynia się do prawidłowego krążenia krwi, co jest związane z wydajnością mózgu.Może pomagać w łagodzeniu i
zapobieganiu stresowi, jest potrzebna do zdrowego snu.
Bacopin®jest zarejestrowanym znakiem handlowym Sabinsa Corporation.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparatu nie powinny stosować kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci i
młodzież poniżej 18 roku życia.
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Stosowanie
2 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Sabinsa Corporation GmbH, Niemcy
Dystrybutor:
KENAY A. Grzegorek i Wspólnicy Sp.J
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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