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Doppelherz Dla mózgu 30 kaps pamięć koncentracja
 

cena: 15,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent QUISSER

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Pamięć

Opis produktu
 

Wskazania

Uzupełnienie diety w składniki suplementu.

Działanie

Kwasy DHA są głównymi składnikami budulcowymi kory mózgowej i siatkówki oka. Aż 50% siatkówki oka stanowią kwasy tłuszczowe
DHA. Odkrycia naukowe ostatnich lat wskazują na ogromną rolę kwasów tłuszczowych DHA i EPA w budowie komórek nerwowych.

DHA i EPA wchodzą w skład osłonek mielinowych i synaps komórek nerwowych - rejonów odpowiedzialnych za przekazywanie
impulsów nerwowych.

Dodatek mikroelementów oraz witamin z grupy B wspomaga pracę układu nerwowego (miedź, wit. B2 i niacyna) oraz usprawnia jego
funkcje umysłowo-poznawcze (cynk, wit. B1, B6, B12, kwas foliowy).

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Stosować 1 kapsułkę dziennie po posiłku, popijając obficie. Zaleca się co najmniej 2 miesięczne stosowanie. Preparat może być
stosowany przez młodzież i osoby dorosłe

Skład

Skład: lecytyna sojowa, olej z łososia (min. 12% DHA i 28% EPA), żelatyna, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, olej
sojowy; substancje utrzymujące wilgoć: glicerol i sorbitol; octan D-alfa-tokoferylu (wit. E), amid kwasu nikotynowego (wit. B3); barwniki:
tlenki i wodorotlenki żelaza; tlenek cynku (Zn), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), siarczan miedzi (Cu), monoazotan tiaminy (wit. B1),
ryboflawina (wit. B2), cyjanokobalamina (wit. B12), kwas foliowy (wit. B9).
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Składniki: Ilość (%RWS)
Lecytyna sojowa: 500 mg
Olej z ryb morskich (z omega-3): 300 mg

kwasy tłuszczowe DHA: 36 mg
kwasy tłuszczowe EPA: 54 mg

Tiamina (wit. B1): 1,4 mg (127%)
Ryboflawina (wit. B2): 1,6 mg (114%)
Niacyna (wit. B3): 13,5 mg (84%)
Witamina B6: 2 mg (143%)
Kwas foliowy (wit. B9): 200 μg (100%)
Witamina B12: 1 μg (40%)
Witamina E: 10 mg (83%)
Cynk: 2,5 mg (25%)
Miedź: 0,5 mg (50%)

*%RWS- Referencyjne Wartości Spożycia

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER
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