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Forever Focus na pamięć i koncentrację - 120 kaps.
 

Cena: 354,90 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever Focus to suplement diety powstały na bazie wyciągów z egzotycznych roślin, zawierający witaminy B6 i B12.

Witaminy B6 i B12 pomagają zmniejszyć uczucie znużenia i zmęczenia.

Cynk wspomaga prawidłowe funkcje poznawcze, kwas pantotenowy wspiera utrzymanie sprawności umysłowej na właściwym
poziomie, a L-tyrozyna pomaga utrzymać wysoką koncentrację.

Wyciągi roślinne z bakopy drobnolistnej i miłorzębu japońskiego pomagają utrzymać dobra pamięć w dojrzałym wieku a wyciąg z
różeńca górskiego wspomaga sprawne funkcjonowanie w sytuacjach stresowych.

Forever Focus jest produktem bezglutenowym.

 

Stosowanie: 2 kapsułki dziennie rano w czasie posiłku, zażywać popijając wodą

Zawartość składników w porcji dziennej  w 2 kapsułkach
Kwas pantotenowy 1,5 mg/ 25%*
Witamina B6 0,25 mg/ 18%*
Witamina B12 1,25 µg/ 50%*
Cynk 3 mg/ 30%*
L-tyrozyna 150 mg
Cytokolina (Cognizin®) 125 mg
Wyciąg z korzenia różeńca górskiego 100 mg
Wyciąg z ziela bakopy drobnolistnej 160 mg

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Wyciąg z zielonej herbaty 200 mg
Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego 12 mg
Wyciąg z nasion guarany

w tym kofeina

27,3 mg

25,0 mg

 * % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników produktu.

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci, nie jest zalecany również dla kobiet karmiących piersią.

Osoby przyjmujący leki przeciwzakrzepowe stosowanie produktu powinny skonsultować z lekarzem.

Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. 

 

Składniki: Wyciąg z liści zielonej herbaty (Camelia sinensis L.), wyciąg z ziela bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri), substancja
wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza, L-tyrozyna, cytokolina (Cognizin®), wyciąg z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.),
wyciąg z nasion guarany (Paulinia cupana), wyciąg z liści miłorzębu japonskiego (Ginkgo biloba), cynk (diglycynian cynku), substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, stearynian magnezu, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), stabilizator - karagen, witamina
B6 (chlorowodorek pirydoksyny), substancja przeciwzbrylająca - chlorek potasu, witamina B12 (cyjanokobalamina).

Masa netto:  64 g

Opakowanie: 120 kapsułek
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