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Help4Brain x 15 tabl
 

Cena: 41,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 tabl

Postać Tabletki

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z nasion guarany (Paullinia cupana Kunth.), cytykolina (sól wewnętrzna
cytydyno 5′-pirofosforanu choliny, 5′-(trójwodoro difosforano) P’-(2-(trimetyloa-monio)etylo) estru cytydyny), ekstrakt z liści bakopy
drobnolistnej (Bakopa monnieri), substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek
krzemu i sole magnezowe kwasów tłuszczowych, D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), substancje wiążące: talk i glikol
polietylenowy, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cyjanokobalamina (witamina B12), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas
foliowy), barwniki: E171, E172 i E132.

1 tabletka zawiera:

Witamina B12 - 7,5 µg (300% RWS)
Witamina B6 - 2,5 mg (179% RWS)
Kwas pantotenowy - 5 mg (83% RWS)
Kwas foliowy - 100 µg (50% RWS*)
Cytykolina - 250 mg*
Ekstrakt z guarany - 228 mg*

w tym kofeina - 50 mg*
Ekstrakt z bakopy drobnolistnej - 150 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
15 tabletek powlekanych (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
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Help4Brain dzięki zawartym składnikom wspomaga pamięć, koncentrację, zdolność uczenia się. Przeznaczony dla dorosłych chcących
wspomóc swoje procesy myślowe oraz pracujących umysłowo i studentów.

Bakopa drobnolistna wspomaga pamięć, koncentrację oraz zdolność uczenia się. Poprawia zdolności poznawcze i
zapamiętywania.
Guarana zawiera kofeinę, która pozwala zwiększyć czujność (mierzoną jako szybkość czasu reakcji).
Witaminy B6 i B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Wraz z folianami pomagają w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych oraz przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży.

Stosowanie
1 tabletka. Popić wodą.

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

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30,
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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