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Crystal mind x 120 kaps
 

Cena: 156,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOVICO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybi - EPA/DHA (substancja aktywna), tlenek magnezu - magnez (substancja aktywna), żelatyna wołowa (składnik otoczki), glicerol
(substancja utrzymująca wilgoć), olej z ogórecznika (substancja aktywna), krzemionka koloidalna (emulgator), tlenek cynku - cynk
(substancja aktywna), cyjanokobalamina - witamina B12 (substancja aktywna), chlorowodorek pirydoksyny - witamina B6 (substancja
aktywna), czarny tlenek żelaza (barwnik); kwas foliowy - witamina B9 (substancja aktywna).

Zawartość w 1 kapsułce
olej z ryb (omega-3) - 0,37 g: w tym

EPA - 0,15 g* w tym
DHA - 0,04*

Olej z ogórecznika -0,05 g* w tym
GLA - 0,01 g*

Magnez -90 mg (25% RWS)
Cynk- 2,5mg (25% RWS)
Witamina B6 -0,35mg (25% RWS)
Kwas foliowy- 50 µg (25% RWS)
Witamina B12 -0,63 µg (25% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
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Masa netto
120 kapsułek
zawartość netto opakowania: 114,36g

Charakterystyka
Crystal Mind jest preparatem, stworzonym w trosce o prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, w tym mózgu dzieci i dorosłych.
Szczególnie zalecany w problemach z nauką szkolną, zaburzeniach koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Stosowanie
Stosować 4 kapsułki dziennie przez pierwszych 12 tygodni.
Po 12 tygodniach zmniejszyć spożycia do 1 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
Biovico Sp. z o. o.
ul. Hryniewickiego 6B/135
81-340 Gdynia

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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