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Biovital pamięć płyn 1000 ml
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Płyny

Producent EGIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Biovital pamięć w postaci płynu wzbogaca zdrową dietę o składniki, które wspierają pracę układu nerwowego. Produkt
przeznaczony jest dla osób dorosłych. Na co pomaga Biovital pamięć? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest chęć
zachowania dobrej kondycji umysłu i wsparcia prawidłowego funkcjonowania mózgu i układu nerwowego. Suplement diety jest
unikalnym połączeniem ekstraktów roślinnych, witamin z grupy B i witaminy E. Składniki zawarte w suplemencie diety Biovital pamięć
wspomagają pamięć i zdolność uczenia się, a także koncentrację. Mogą też przyczyniać się do wzrostu inteligencji.

W opakowaniu znajduje się 1000 ml płynu Biovital pamięć. W skład 30 ml płynu wchodzi 200 mg wyciągu z liści Bacopa monniera, 30
mg wyciągu z ziela wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica), a także 50 mg wyciągu z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba).
Formułę uzupełnia 11 mg (92% RWS) witaminy E i 2,1 mg (150% RWS) witaminy B6, a dodatkowo 2,1 mg (150% RWS) ryboflawiny, 2,5
µg (100% RWS) witaminy B12 oraz 12 mg (200% RWS) kwasu pantotenowego i 21 mg (131% RWS) niacyny. W skład suplementu
diety wchodzą też substancje pomocnicze – w tym woda, sorbitole, sok z białych winogron (odtworzony z koncentratu), karmel, kwas
cytrynowy, naturalny aromat pomarańczowy, sorbinian potasu oraz benzoesan sodu. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami
producenta i w dawkach przez niego wskazanych. Zalecane dawkowanie Biovitalu pamięć to 30 ml płynu przyjmowane 2 razy
dziennie. Odpowiada to 2 łyżkom stołowym preparatu.

Suplementu diety Biovital pamięć nie powinni stosować pacjenci mający do tego przeciwwskazania. Przeciwwskazaniem Biovital
Pamięć jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników wchodzących w jego formułę. Suplement diety Biovital Pamięć nie może być
traktowany jako zamiennik zdrowej diety, czy też zdrowego stylu życia – może natomiast stanowić ich wsparcie. Wyrób należy też
odpowiednio przechowywać, w tym szczególnie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

Składniki
Woda, nośnik: sorbitole, sok z białych winogron (odtworzony z koncentratu), wyciąg z liści Bacopa monniera, octan dl-alfa tokoferylu,
barwnik: karmel, regulator kwaskowości-kwas cytrynowy, wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, aromat: naturalny aromat
pomarańczowy, wyciąg z ziela wąkroty azjatyckiej, substancja konserwująca: sorbinian potasu, amind kwasu nikotynowego, substancja
konserwująca: benzoesan sodu, D-pantotenian wapnia, ryboflowiny 5'-fosforan sodowy, chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina.
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30 ml płynu zawiera:
Wyciąg z liści Bacopa monniera: 200 mg*
Wyciąg z ziela wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica): 30 mg*
Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba): 50 mg*
Witamina E:11 mg (92% RWS)
Witamina B6: 2,1 mg (150% RWS)
Ryboflawina: 2,1 mg (150% RWS)
Witamina B12: 2,5 mcg (100% RWS)
Kwas pantotenowy: 12 mg (200% RWS)
Niacyna: 21 mg (131% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Producent
EGIS Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45D
02-146 Warszawa

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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