
 
DERMOeco PUH MAJ

OPATOWSKA 10, STASZOW PL
+48 153 000 066

 

 

Crystal Mind 120 kaps.
 

Cena: 169,29 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent BIOVICO

Opakowanie 120 kapsułek

Postać kapsułk

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 kapsułka zawiera: Koncentrat oleju z ryb: - w tym EPA 92 mg, - w tym DHA 26 mg,  Olej z ogórecznika 55 m: - w tym GLA 10,5 mg,
Magnez 13,3 mg, Cynk 0,83 mg, Witamina B6 0,67 mg, Kwas foliowy 16,75 µg, Witamina B12 1 µg.  Wskazania Wpływa korzystnie w:  -
Problemach z nauką szkolną,  - Nadpobudliwości psychoruchowej,  - Zaburzeniach koncentracji i uwagi,  - Impulsywności.  Działanie
Najwyższy na rynku stosunek kwasów EPA i DHA oraz zestawienie cennych witamin i składników odżywczych mózgu, sprawiają że
CRYSTAL MIND™ skutecznie optymalizuje naukę, ułatwia koncentrację i usprawnia pamięć. Innowacyjna formuła pozytywnie oddziałuje
na układ nerwowy przeciwdziałając nadpobudliwości i roztargnieniu. Preparat dedykowany jest przede wszystkim uczniom, studentom
oraz osobom starszym. Innowacyjny suplement na poprawę pamięci i koncentracji zapewniający pomoc w nauce oraz ułatwiający
zaliczenie trudnej sesji egzaminacyjnej. Zawiera witaminy dla mózgu oraz cenne składniki odżywcze o niezwykle wysokiej
biodostępności: naturalne oleje bogate w kwasy OMEGA-3, w tym EPA - niezbędny do prawidłowej pracy naszego mózgu oraz DHA -
niezbędny podczas tworzenia struktur mózgu, kwasy tłuszczowe OMEGA-6, witaminę B6 i B12 , kwas foliowy, cynk i magnez.
Kombinacja kwasów, witamin i minerałów zawartych w preparacie CRYSTAL MIND™ została uznana za kluczową dla optymalnego
funkcjonowania mózgu. Począwszy od 3 roku życia, to kwasy OMEGA-3 oraz EPA okazały się najkorzystniejszymi składnikami, które
uzupełniają codzienną dietę.  Sposób użycia Zalecana dawka to 4 kapsułki dziennie przez pierwsze 12 tygodni. W celu utrzymania w
organizmie właściwego poziomu niezbędnych kwasów tłuszczowych zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki dziennie.  Informacja
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać
zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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