
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

Möller’s Complex Brain - Sprawny Mózg, 60 kapsułek
 

Cena: 28,79 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ORKLA CARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

MÖLLER’S Brain Complex SPRAWNY MÓZG to najwyższej jakości kapsułki, które zawierają bacopa monnieri (bakopę drobnolistną),
kwas tłuszczowy 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 unikalne połączenie składników stanowi idealne rozwiązanie, dla osób chcących wesprzeć sprawność mózgu, jak i odporność.
Olej zastosowany w kapsułkach pochodzi ze zrównoważonego połowu i posiada certyfikację MSC.
2 kapsułki dziennie

Möller’s Brain Complex SPRAWNY MÓZG jest szczególnie polecany:

w okresie wytężonej pracy umysłu, np. studentom,
dla osób starszych chcących utrzymać sprawność umysłową w dobrej kondycji
osobom pracującym w zawodach wymagających wysokiej sprawności intelektualnej

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. 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.
Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zalecane dzienne spożycie:
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Dorośli - 2 kapsułki dziennie w trakcie lub po posiłku, popijając wodą.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla
prawidłowego funkcjonowania organizmu.

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

Producent:

Orkla Care
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