
 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
 

Active Mind, Labosal, 60 kapsułek
 

cena: 99,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 kaps dziennie

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 kaps

Producent Labosal

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Dla kogo dedykowany jest suplement Active Mind?
* Pracownicy umysłowi
* Studenci, uczniowie
* Sportowcy
* Kierowcy zawodowi
* Osoby wrażliwe na kofeinę

Tyrozyna
Jeden z białkowych aminokwasów, który odgrywa niezwykle kluczową rolę dla zachowania prawidłowej zawartości najważniejszych
neurotransmiterów. Dzięki L-tyrozynie układ nerwowy utrzymuje właściwy poziom adaptacji na stres, obniżone samopoczucie bądź
narastające zmęczenie psychofizyczne.

Bakopa drobnolistna
Roślina o właściwościach adaptogennych, która sprzyja utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania pamięci i wspomaga czynności
poznawcze. Ułatwia zachowanie odpowiedniej zawartości acetylocholiny, przeciwdziała zaburzeniom lękowym oraz sprzyja dobremu
samopoczuciu.

Fosfatydyloseryna
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Fosfolipid zgromadzony w strukturach mózgowych. Utrzymanie jej odpowiedniego poziomu pozwala na ograniczenie wzrostu poziomu
kortyzolu, przeciwdziałania zwiększeniu poziomu glukozy w obrębie mózgu oraz sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu pamięci.

L-teanina
Niebiałkowy aminokwas, który znany jest z występowania w liściach herbaty. Jego działanie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu
pamięci, zachowaniu koncentracji, zwiększeniu motywacji czy utrzymaniu optymalnych zdolności poznawczych.

Wąkrota azjatycka (gotu kola)
Jeden z roślinnych adaptogenów, którego zastosowanie w niwelowaniu problemów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem
układu nerwowego sięga tradycyjnej medycyny azjatyckiej. Składnik ten znajduje zastosowanie m.in. dla uzyskania lepszego skupienia,
poprawy pamięci czy ograniczenia nadmiernego stresu.

Magnez
Jeden z fundamentalnych makroelementów mineralnych, który wykazuje wartościowy wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego,
mięśni oraz utrzymanie odpowiedniej kondycji psychofizycznej. Rola magnezu ma istotne znaczenie dla skupienia, procesów
energetycznych, pobudliwości nerwowej oraz zróżnicowanego odżywiania się.

Różeniec Górski
Wartościowe wsparcie dla adaptacji psychofizycznej organizmu, zwłaszcza w przypadkach intensywnego wysiłku, dużego poziomu
stresu lub zmęczenia. Wysoki stopień standaryzacji ekstraktu może okazać się cenny dla poprawy nastroju i koncentracji.

Witamina B4
Składnik witaminopodobnym będącym jednocześnie substratem do syntezy acetylocholiny – niezwykle ważnego neuroprzekaźnika dla
właściwego funkcjonowania procesów pamięci i uczenia się. Pozwala też na zachowanie integralności pomiędzy neuronami oraz
zwiększa ich ochronę na niekorzystne oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Witamina B6
Jest jednym z podstawowych składników codziennej diety dla zachowania odpowiedniego funkcjonowania systemu nerwowego. Do jej
zadań należy m.in. utrzymanie prawidłowych czynności psychologicznych i pozytywnego metabolizmu energetycznego oraz redukcja
utrzymującego się zmęczenia psychofizycznego.

Witamina B12
Kolejny składnik wspomagający utrzymanie prawidłowej pracy ośrodkowego systemu nerwowego. Utrzymanie jej odpowiedniego
poziomu wpływa na zachowanie optymalnego poziomu energii, ograniczenie nadmiernego odkładania się homocysteiny i właściwy
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poziom transmisji informacji w obrębie neuronów.

Składniki:
Tyrozyna, Ekstrakt z Bacopy drobnolistnej (Bacopa monnieri (L.) Wettst., Fosfatydyloseryna, Standaryzowany ekstrakt z liści zielonej
herbaty (Camellia sinensis O. Kuntze) zaw. 98 % L-teaniny, Ekstrakt z ziela wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica (L.) Urb., maltodekstryna,
magnez (tlenek magnezu), dwuwinian choliny, Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.), substancja przeciwzbrylająca-
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kapsułka (żelatyna, barwnik-tlenki żelaza, barwnik-dwutlenek tytanu), witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina).

Sposób użycia:
2 kaps dziennie

Kategoria produktu:

Suplement diety
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