Informacje o produkcie
Utworzono 17-01-2019

Energy&Memory,aktywność umysłowa, koncentracja, dla studentów

Cena : 104,00 zł

Cena promocyjna : 89,40 zł
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Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Preparat stworzony z myślą o ludziach żyjących we współczesnym świecie.

Jest szczególnie przydatny w okresie wytężonej aktywności umysłowej i konieczności maksymalnej koncentracji.
Wyróżnia się wszechstronnym działaniem pomaga zachować koncentrację

●

●

●

●

w

Energy&Memory, zawierający:

niezbędne dla regeneracji komórek - cholinę i lecytynę;
antyoksydanty - witaminę C, E, cynk i selen;
magnez;
witalizującą guaranę.

Lecytyna, cholina
Dla optymalnej wydajności, efektywnej nauki i długiego przechowywania wiedzy nasz mózg potrzebuje lecytyny.
Stanowi ona budulec ścianek wszystkich naszych komórek. Lecytyna korzystie wpływa także na układ sercowo
naczyniowy.
Cholina - składnik lecytyny używana do przekazywania impulsów nerwowych, odpowiada za zdolność koncentracji i
koordynację pamięci.
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Witaminy C i E działają w sposób synergiczny, więc wspólnie mają większe działanie, niż oddzielnie.
Witamina E zajmuje się "wygarnianiem" z błony komórkowej niebezpiecznych wolnych rodników, podczas gdy witamina C zapobiega łańcuchowemu
powstawaniu wolnych rodników.
Działanie antyoksydacyjne obu witamin wzmacnia cynk i selen.

Magnez odgrywa niezastąpioną rolę w aktywowaniu enzymów, w przyswajaniu wapnia i potasu.
Guarana
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W Ameryce Ptd. guaranę od pokoleń stosuje się jako środek pobudzający. Guarana pomaga utrzymać odpowiedni poziom czujności. Usprawnia też
pracę układu sercowo-naczyniowego oraz przemianę węglowodanów.
U sportowców - według wyników wielu starannie przeanalizowanych badań - może zwiekszyć wydajność, siłę mięśni i poprawia ogólną kondycję.

1 tabletka zawiera:
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Cholina 200 mg
Guarana (std. 22% kofeiny) 100 mg
Lecytyna 100 mg
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Witamina C 60 mg
Witamina E 10 mg
Magnez 50 mg
Cynk (chelat aminokwasowy) 5 mg
Selen (chelat aminokwasowy 20 mcg

Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku lub według zaleceń.
Opakowanie zawiera: 90 tabletek
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Opakowanie: 90 tabletek
Dawkowanie: 1 kapsułka dziennie po posiłku

Dostępne opcje Energy&Memory,aktywność umysłowa, koncentracja, dla studentów
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» Koszt dostawy: od 11 zł.
» Czas dostawy: do 3 dni roboczych.
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