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SESJA 50 tabletek
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Sesja
Składniki suplementu diety:
- poprawiają koncentrację
- wspomagają pamięć
- zmniejszają uczucie senności
- wspomagają aktywność umysłową

Składniki/Substancje aktywne:
Substancja wypełniająca:celuloza, esktrakt z miłorzębu japońskiego, kofeina, wyciąg z korzenia żeń-szenia, wyciąg z liści brahmi,
substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu
1 tabletka zawiera:
Ekstrakt z miłorzębu japońskiego 45 mg
Kofeina 30 mg
Wyciąg z korzenia żeń-szenia 25 mg
Wyciąg z liści Brahmi 18 mg

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież szkolna powyżej 12 roku życia: 1 tabletka 2 razy dziennie.
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Przeznaczenie:
Wyciąg z korzenia żeń-szenia - przyczynia się do dobrej sprawności poznawczej oraz do optymalnej aktywności umysłowej. Pomaga
utrzymać dobrą formę fizyczną i umysłową w przypadkach osłabienia, wyczerpania i utraty koncentracji.
Ekstrakt z miłorzębu japońskiego - pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, wspomaga równowagę psychiczną oraz
przyczynia się do utrzymania prawidłowych funkcji narządów słuchu i wzroku
Wyciąg z liści Brahmi - przyczynia się do poprawy koncentracji i pamięci
Kofeina - wspomaga sprawność umysłową, poprawia koncentrację, zmniejsza uczucie zmęczenia psychicznego oraz senności.
Zwiększa zdolność do wysiłku fizycznego.

Przeciwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia, kobiet ciężarnych i
karmiących piersią, a także nadwrażliwych na działanie kofeiny. Nie należy stosować łącznie z innymi produktami zawierającymi kofeinę.
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 w przypadku stosowania leków, należy skonsultować przyjmowanie preparatu zawierającego żeń-szeń z lekarzem. Preparatów
zawierających żeń-szeń nie należy stosować dłużej niż przez trzy miesiące.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi
preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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