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SOLGAR, Brain Works z BacomindTM i Kurkuminą, 60
kapsułek Licaps
 

cena: 184,20 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 kapsułek Licaps

Postać kapsułki Licaps

Producent Solgar Vitamin and Herb

Wysyłka do 24 godzin

Opis produktu
 

 Brain Works z Bacomind i Kurkuminą to suplement diety wspierający pamięć i zdolności poznawcze.

Zastosowanie formy Licaps gwarantuje ochronę składników i ich szybsze uwalnianie.

Suplement diety Brain Works przeznaczony jest dla:

osób, które szukają kompleksowego wsparcia pracy mózgu i układu nerwowego.•
osób, które wykonują pracę wymagającą skupienia myśli i koncentracji.
 osób uczących się
 osób starszych.

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (3 kapsułki) zawiera:
Cholina (dwuwinian choliny) – 109,8 mg
Bacopa monnieri (BacoMind™) – 300 mg
Ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa) zapewniający:
kurkuminoidy (łącznie) – 38,49 mg
Witamina B12 (metylokobalamina) – 99,9 µg

Składniki:
frakcjonowany olej kokosowy, emulgator: polisorbat 80, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; cholina (dwuwinian
choliny), Bacopa monnieri (BacoMind™), nośnik: wosk candelilla; ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa), nośniki: fosforany wapnia,
lecytyny (słonecznikowe); barwnik: koncentrat z fioletowej marchwi.
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Ważne informacje:
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Osoby chore lub przyjmujące leki powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

INFORMACJA ALERGICZNA:
Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera: pszenicy, produktów mlecznych, soi, drożdży, cukrów, skrobi, sztucznych substancji przedłużających trwałość, substancji
słodzących, aromatów.

Producent:
Solgar Vitamin and Herb, Inc.
500 Willow Tree Road
Leonia, NJ 07605
USA

ZdroVita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku - ZdroVita.pl
Zaufaj sprawdzonej marce.

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
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