
 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

  

NATURA MIX ADVANCED ENERGIA 20 sasz.
 

Cena: 54,99 PLN

Opis produktu
 

NATURA MIX ADVANCED ENERGIA 20 sasz.

Preparat ten pomaga w utrzymaniu zwiększonej energii fizycznej i sprawności umysłowej, dzięki eleuterokokowi kolczastemu.
Przeznaczony jest dla dorosłych w okresach intensywnej aktywności: praca, sport, dynamiczny tryb życia. Z żeń-szeniem, guaraną,
eleuterokokiem kolczastym i Cyanidin-3 (mieszanką czerwonych owoców).

Natura Mix Advanced Energia jest produktem w 100% naturalnym, zatwierdzonym przez zaawansowane platformy naukowe badań
Aboca, które pozwoliły określić klasy substancji zawartych w produkcie, takie jak terpeny (w tym ginsenozydy), ksantyny (w tym kofeina),
antocyjany, inne flawonoidy, witaminy, minerały, niezbędne kwasy tłuszczowe oraz aminokwasy naturalnie zawarte w żeń-szeniu,
guaranie, eleuterokoku kolczastym i Cyanidin-3 (mieszance czerwonych owoców).

Natura Mix Advanced Energia jest pomocny w utrzymaniu zwiększonej energii fizycznej i sprawności umysłowej oraz przyczynia się do
aktywności adaptogennej dzięki ekstraktowi z eleuterokoka kolczastego. Produkt ten pomaga również w zwalczaniu zmęczenia dzięki
ekstraktom z żeń-szenia i guarany.

Ponadto formuła jest wzbogacona o mieszankę czerwonych owoców - Cyanidin-3, o wysokim poziomie antocyjanów, zawierającą
liofilizowane soki z borówki czarnej, bzu czarnego i jeżyny krzewiastej, dobrane specjalnie z uwagi na ich synergiczne działanie. W
szczególności liofilizowany sok z borówki czarnej charakteryzuje się działaniem antyoksydacyjnym, a liofilizowany sok z bzu czarnego
wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Te cechy sprawiają, że Natura Mix Advanced Energia jest produktem zalecanym dla
osób dorosłych:

w okresach intensywnej nauki i pracy;
uprawiających sport;
we wszystkich szczególnie stresujących sytuacjach, do których musi dostosować się organizm.

Skład:
Cukier trzcinowy; żeń-szeń (Panax ginseng) liofilizowany ekstrakt z korzenia; guarana (Paullinia sorbilis) liofilizowany ekstrakt z nasion;
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borówka czarna (Vaccinium myrtillus) liofilizowany sok z owoców; bez czarny (Sambucus nigra) liofilizowany sok z owoców; guma
akacjowa; aromat naturalny; jeżyna krzewiasta (Rubus fruticosus) liofilizowany sok z owoców; eleuterokok kolczasty (Eleutherococcus
senticosus) liofilizowany ekstrakt. z korzenia; borówka czarna (Vaccinium myrtillus) suchy ekstrakt z owoców.

Zalecana dzienna porcja – 1 saszetka zawiera:
Żeń-szeń liofilizowany ekstrakt z korzenia – 75 mg
mianowany na zawartość ginsenozydów całkowitych 12% - 9 mg
Guarana liofilizowany ekstrakt z nasion – 60 mg
mianowany na zawartość kofeiny 14% – 8,4 mg
Cyanidin-3 (mieszankę czerwonych owoców o wysokim poziomie antocyjanów) – 184,7 mg
zawierający:
Borówka czarna liofilizowany sok + suchy ekstrakt 65,5 mg
Bez czarny liofilizowany sok z owoców 55,5 mg
Jeżyna krzewiasta liofilizowany sok z owoców – 27,7 mg
mianowany na zawartość antocyjanozydów całkowitych 3,4% – 5 mg
Eleuterokok kolczasty liofilizowany ekstrakt z korzenia – 12 mg
Natura Mix Advanced Energia to produkt naturalny, bez glutenu, bez konserwantów, bez barwników syntetycznych.

Dawkowanie:
Zaleca się zażywanie 1 saszetki dziennie, najlepiej rano, rozpuszczając zawartość bezpośrednio w ustach lub w wodzie, soku czy
jogurcie.

Ostrzeżenia:
Zawiera kofeinę (8,4 mg / 1 saszetka). Nie zaleca się stosowania przez dzieci oraz kobiety w ciąży lub w okresie karmienia piersią. Nie
należy spożywać go z innymi produktami, które zawierają kofeinę lub inne składniki o podobnym działaniu.

W przypadku stosowania przy jednoczesnym leczeniu cukrzycy należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
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