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Moller's Brain Complex x 60 kaps
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
skoncentrowany olej z ryb, ekstrakt z bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri (L.) Wettst., cała roślina) standaryzowany na zaw. 50%
bakozydów, żelatyna (wołowa), substancje utrzymujące wilgoć (glicerol, sorbitol), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
lecytyny*), D-pantotenian wapnia, barwniki (ryboflawina, tlenki i wodorotlenki żelaza), stabilizator (wosk pszczeli, biały i żółty), jodek
potasu, cholekalcyferol, przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli).
*słonecznikowe

2 kapsułki zawierają:

Kwasy tłuszczowe omega-3 - 402 mg* , w tym:
kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 252 mg*
kwas eikozapentaenowy (EPA) - 126,5 mg*

Ekstrakt z bakopy drobnolistnej - 250 mg* , w tym:
bakozydy - 125 mg*

Witamina D - 25 µg/500 % RWS
Kwas pantotenowy - 6 mg/100 RWS
Jod - 75 µg/50 % RWS

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
MÖLLER’S Brain Complex SPRAWNY MÓZG to kapsułki, które zawierają bacopa monnieri (bakopę drobnolistną), kwas tłuszczowy
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omega-3 (DHA), kwas pantotenowy oraz jod dla kompleksowego wsparcia prawidłowej pracy mózgu. Ponadto jod odgrywa rolę w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Witamina D dodatkowo wspiera odporność.
Takie połączenie składników stanowi idealne rozwiązanie, dla osób chcących wesprzeć sprawność mózgu, jak i odporność.

Właściwości składników:

Kwas DHA (dokozaheksaenowy) przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu. (Przy dziennym spożyciu
250 mg DHA)
Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.
Jod pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych
Jod pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
Bakopa drobnolistna wspomaga pamięć (krótko- i długotrwałą), koncentrację i utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych
(co jest szczególnie ważne u osób w podeszłym wieku z uwagi na fizjologię procesu starzenia się), korzystnie wpływa na
zdolności poznawcze i zapamiętywania, wspomaga zdolność uczenia się.
Witamina D: pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
wspiera prawidłową pracę mięśni.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie zaleca się stosowania przez kobiety w ciąży i
karmiące piersią. Łączenie preparatów zawierających Bacopa monnieri ze środkami uspokajającymi należy skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
Dorośli - 2 kapsułki dziennie w trakcie lub po posiłku, popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Orkla Health AS
P.O. Box 423 Skøyen,
NO-0213 Oslo, Norwegia
Dystrybutor w Polsce:
Orkla Care S.A.,
ul. Fabryczna 5a
00-446 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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