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Grinday Mind Up 60 Kapsułek
 

cena: 84,89 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki

Producent GRINDAY

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie pamięć i koncentracja

Opis produktu
 

Naturalny i bezpieczny suplement diety bez barwników i wypełniaczy. Dzięki zawartości składników aktywnych o potwierdzonym
działaniu i zastosowaniu standaryzowanych ekstraktów, Mind Up skutecznie podnosi Twoją koncentrację, usprawnia pamięć i dodaje
naturalnej energii mentalnej. Produkt wegański.

Działanie:
poprawia pamięć i koncentrację
zwiększa jasność i szybkość myślenia
likwiduje negatywne skutki stresu
redukuje uczucie zmęczenia psychicznego i fizycznego
wzmacnia odporność organizmu
stymuluje układ nerwowy
wspomaga czujność i funkcje kognitywne

Składniki aktywne w 2 kapsułkach:
Ekstrakt z korzenia ashwagandhy (Withania somnifera L.) 400,00 mg
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego
(Panax ginseng) 300,00 mg
L-tyrozyna 200,00 mg
Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego
(Rhodiola rosea L.) 100,00 mg
Cholina 100,00 mg

Zastosowanie: 
suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.
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Zalecane spożycie: 
Dzienna zalecana dawka suplementu to 2 kapsułki. Przyjmować podczas posiłku rano i w ciągu dnia po jednej kapsułce. Popić około 300
ml wody. Nie zaleca się przyjmowania suplementu wieczorem, przed snem.

Przeciwwskazania: 
Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie powinien być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety ani zdrowego stylu życia. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących. Zrównoważona dieta i zdrowy
tryb życia są ważne.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Europejski kod towarowy EAN
5907222927021

Producent:
Grinday Bartosz Ryłko,
ul. Szkolna 16/16
43-340 Kozy.

Masa netto:
45,6 g

Kategoria produktu:

Suplement diety

Informacja o producencie: 

Grinday to polski producent suplementów diety. Tworzy i wprowadza na rynek unikalne produkty, które wyróżnia jakość, bezpieczeństwo
i wyjątkowy skład.

Jakość – suplementy diety Grinday powstają wyłącznie z naturalnych, standaryzowanych ekstraktów roślinnych o potwierdzonej w
badaniach skuteczności i bezpieczeństwie.

Bezpieczeństwo wytwarzania – produkcja suplementów diety Grinday odbywa się pod nadzorem Głównego Inspektora Sanitarnego, w
oparciu o normy zgodne z HACCP, GMP i GHP. A nad ich bezpieczeństwem mikrobiologicznym czuwają z kolei certyfikowane laboratoria
J.S. Hamilton Poland S.A.

Unikalna receptura – każdy nasz suplement to wyjątkowa kompozycja naturalnych składników, które razem są niezwykle skuteczne.
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