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MemoryMe HealthLabs, 90 kapsułek
 

cena: 219,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent HealthLabs

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Zastosowanie: 
Substancje zawarte w preparacie MemoryMe mają korzystny wpływ na:

poprawę sprawności intelektualnej
łatwiejszą i szybszą przyswajalność nowej wiedzy
redukowanie tzw mgły mózgowej
stymulację aktywności mózgu

Preparat MemoryMe firmy Health Labs jest odpowiedni dla wegan

Sposób użycia:
3 kapsułki dziennie - najlepiej spożyć w pierwszej połowie dnia

Opakowanie: 90 kapsułek - 30 dni stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Składniki:
Suchy ekstrakt z bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) standaryzowany na 50% bakozydów DER 15:1, cytykolina
(CDP‑cholina), suchy ekstrakt z Gotu Kola - wąkrotki azjatyckiej (Centella asiatica L.) standaryzowany na 20% glikozydów triterpenowych
i 10% azjatykozydów DER 15:1, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, chlorowodorek N‑acetylo‑L‑karnityny, fosfolipidy
słonecznikowe, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu

Kiedy w szczególności warto siegnąć po Memory Me? 
Twoja praca wymaga ciągłego przyswajania nowych treści
Wykonujesz zawód wymagający kreatywnego myślenia
Chcesz pozbyć się tzw. mgły mózgowej (brain fog) i poprawić percepcję, aby móc skupić się wykonywanej pracy lub nauce
Dużo się uczysz lub masz przed sobą sesję egzaminacyjną i chcesz, żeby nauka była bardziej efektywna i wymagała mniej
czasu
Zauważasz pierwsze problemy z pamięcią związane z wiekiem i zależy Ci na składnikach o działaniu neuroprotekcyjnym

Przechowywanie: 
W szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej 15‑25°C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła. Należy spożyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia opakowania.

Ciąża i karmienie piersią:
Z uwagi na szczególne bezpieczeństwo kobiet karmiących oraz w ciąży, zalecamy konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem
suplementacji preparatem MemoryMe

Dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią powstały produkty serii LittleMe - LittleMe, HealthLabs, 150 kaps dzień i noc

Producent

Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(dawniej: Health Labs Sp. z o.o.), ul. Sienkiewicza 81/3/200, 15-003 Białystok

Kategoria produktu:
Suplement diety
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