Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

ELIKSIR NA PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘ 200ml
Cena: 38,90 PLN

Opis produktu
ELIKSIR NA PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘ 200m
Zastosowanie:
Franciszkański Eliksir na pamięć i koncentrację zawiera mieszaninę ekstraktów ziół – bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri); zielonej
herbaty (Camelia sinensis); żeń-szenia (Panax ginseng); miłorzębu dwuklapowego (Gingko bilobae); aceroli (Malpighia glabra); teaninę,
witaminę E.
Bakopa wspiera pamięć i koncentrację. Pomaga utrzymać dobre zdolności poznawcze i pamięciowe u osób w podeszłym wieku.
Wspiera krążenie obwodowe i krążenie mikronaczyniowe związane z wydolnością mózgu. Wywiera pozytywny wpływ na pracę mózgu,
pamięć krótko- i długoterminową. Łagodzi skutki stresu i hamuje proces powstawania reakcji stresowej. Jest potrzebna dla zdrowego
snu.
Żeń-szeń pozwala utrzymać dobre zdolności poznawcze i funkcje pamięciowe; wspiera prawidłowe krążenie krwi związane z
wydolnością i aktywnością mózgu. Przyczynia się do optymalnej aktywności fizycznej, umysłowej, utrzymania koncentracji w stanach
wyczerpania i zmęczenia. Wspiera sprawność umysłową i zdolność zachowania uwagi. Pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy
jako część zdrowego stylu życia. Przyczynia się do prawidłowego metabolizmu glukozy i insuliny.
Żeń-szeń i miłorząb wspierają funkcje poznawcze, wytrwałość, wytrzymałość i determinację. Przyczyniają się do prawidłowego krążenia
krwi związanego z wydolnością mózgu. Wspierają krążenie obwodowe.
Miłorząb może pomóc utrzymać prawidłową sprawność mózgu u osób starszych.
Witamina C (pochodząca z aceroli) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i funkcji psychologicznych.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Skład:
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Woda oczyszczona; L-teanina (400mg); liść zielonej herbaty ekstrakt suchy (DER 8:1) (300mg); korzeń żeń-szenia ekstrakt suchy (DER
3,3-5:1) (280mg); ziele bakopy drobnolistnej ekstrakt suchy (DER 4:1) (200mg); liść miłorzębu dwuklapowego ekstrakt (DER 12,5:1)
(180mg); owoc aceroli ekstrakt (DER 8:1) (80mg) w tym 25% (20mg) kwasu askorbinowego; forma wit. E: octan D-alfa tokoferolu (6mg);
substancja przeciwutleniająca: ekstrakt rozmarynowy; regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Sposób użycia:
1 łyżeczka dwa razy dziennie przed posiłkiem, popijać wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Przeciwwskazania:
Uwaga: Produkt przeznaczony dla dorosłych. Spożywanie produktu jest niewskazane w okresie ciąży i karmienia. Suplement diety nie
może być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz nie zastąpi zdrowego trybu życia.
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