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BioU Braintropic Cognitive Support Complex, 60 kaps
 

cena: 199,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent bioU

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Braintropic to unikalny kompleks cytykoliny i urydyny (substancje zdolne do przekraczania bariery krew-mózg) wzbogacony o zawartość
żeń-szenia, bakopy drobnolistnej, guarany i kwasu pantotenowego. Opracowana przez ekspertów, wysoce przyswajalna formuła wspiera
funkcje poznawcze mózgu, pomaga utrzymać motywację i zwiększyć odporność na stres. Może wpływać korzystnie na pamięć i
koncentrację.

Przeznaczony dla osób:

chcących poprawić swoje zdolności poznawcze i prędkośćprzyswajania nowych informacji
pragnących zwiększyć swoją wydajność i produktywność
narażonych na stres i zmęczenie

Składniki w dziennej porcji (2 kapsułki):

Cytykolina Cognizin® - 500 mg
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia DER 3,3:1 - 190 mg

w tym ginsenozydy (4%) - 7,6 mg

Urydyna - 130 mg
Ekstrakt z ziela bakopy drobnolistnej DER 8:1 - 100 mg

w tym bakozyd A (7,6%) - 7,6 mg

- Ekstrakt z nasion guarany DER 10:1 - 100mg w tym kofeina (22%) - 22 mg

Kwas pantotenowy - 90 mg
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Dawkowanie:
1 kapsułka 2 razy dziennie między posiłkami. Popijać wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Składniki:
cytykolina Cognizin®, korzeń żeń-szenia (Panax ginseng) ekstrakt 3,3:1 standaryzowany na 4% ginsenozydów, urydyna (sól disodowa
5’-monofosforanu urydyny), ziele bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri) ekstrakt 8:1 standaryzowany na 7,6% bakozydu A, nasiona
guarany (Paullinia cupana) ekstrakt 10:1 standaryzowany na 22% kofeiny, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), substancja
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, wegańska otoczka kapsułki Vcaps®: hydroksypropylometyloceluloza

Produkt odpowiedni dla wegan i wegetarian. Czysta etykieta (clean label): wolny od glutenu, laktozy, pszenicy, drożdzy, cukrów i
słodzików. Bez barwników i przeciwzbrylaczy. Recycling opakowania. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Zawiera 22 mg kofeiny
w porcji dziennej; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży. Cognizin® został przebadany klinicznie.

Podmiot odpowiedzialny:

bioU sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 2 lokal 43
03-474 Warszawa
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

