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SMARTBIOL proszek 250g
 

Cena: 37,99 PLN

Opis produktu
 

SMARTBIOL proszek - EKAMEDICA

SmartBiol to unikatowy preparat w postaci proszku wspierający układ nerwowy oraz poprawiający pamięć i koncentrację.
Fosfatydyloseryna, ekstrakt z czarnej porzeczki z naturalną witaminą B12 tworzą wyjątkowe połączenie

Fosfatydyloseryna (formuła SHARP•PS®) to fosfolipid będący składnikiem budulcowym mózgu, który jest niezbędny do optymalnej
wydajności umysłowej. Wspiera potencjał umysłowy oraz proces zapamiętywania.
SHARP•PS® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Frutarom.

Działanie fosfatydyloseryny zostało potwierdzone w licznych badaniach klinicznych. Jest to jedyna formuła zaaprobowana przez FDA
(Agencję Żywności i Leków) z potwierdzonymi oświadczeniami wspierającymi funkcję poznawcze.

Naturalna witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych

Wyjątkowy ekstrakt Ri-BerryTM z czarnej porzeczki został wyprodukowany innowacyjną technologią ekstrakcji membranowej, która
pozwala na maksymalne zachowanie smaku i wartości odżywczych. Standaryzowany jest antocyjany (przeciwutleniacze).

Preparat odpowiedni jest dla wegan i wegetarian. Mogą go stosować dzieci powyżej 3 roku życia oraz osoby dorosłe.

Zawiera aż 400% RWS* naturalnej witaminy B12 w porcji dziennej (20g).

Skład:
Sproszkowany sok z owoców czarnej porzeczki, inozytol, aromat naturalny, substancja przeciwzbrylająca: VEGESIL® - dwutlenek
krzemu pochodzenia roślinnego (z ryżu), SHARP PS® - opatentowana formuła fosfatydyloseryny z lecytyny słonecznikowej, Palmyra
Jaggery zawierający naturalną witaminę B12, Ri-Berry - ekstrakt z owoców czarnej porzeczki (Ribes nigrum L.) standaryzowany na
zawartość antocyjanów.

Dawkowanie i sposób użycia:
Dzieci powyżej 3 roku życia: 10 g (2 miarki) produktu dziennie. Dorośli: od 10 do 20g (od 2-4 miarek) produktu dziennie. Proszek
rozpuścić w letniej wodzie, soku, innym napoju lub dodać do jogurtu.
Opakowanie zawiera 25 zalecanych porcji po 10g i 12 porcji po 20g.
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Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią powinny skonsultować się z
lekarzem.
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