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Pamicon, tabletki, 30 szt.
 

Cena: 15,99 zł

Opis słownikowy

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Pamicon, tabletki, 30 szt.

Opis

Pamicon to suplement diety, który wspomaga pamięć i stymuluje koncentrację uwagi oraz zwiększa odporność na zmęczenie
psychiczne i fizyczne.

Składniki

Celuloza mikrokrystaliczna (subst. wypełniająca), wyciąg z liści mate, wyciąg z korzenia żeń-szenia, wyciąg z liści brahmi,
hydroksypropylometyloceluloza (subst. glazurująca), stearynian magnezu (subst. glazurująca), dwutlenek krzemu (barwnik), dwutlenek
tytanu (barwnik), hydroksypropyloceluloza (subst. glazurująca), żółcień chinolinowa (barwnik), brąz HT (barwnik), czerń brylantowa BN
(barwnik), zieleń S (barwnik), wosk pszczeli, wosk Carnauba (subst. glazurujące).

Składniki 1 tabletka
Wyciąg z liści brahmi (co odpowiada 720 mg liści) 36 mg
Wyciąg z korzenia żeń-szenia ( co odpowiada 500 mg
korzenia)

71,43 mg

Wyciąg z liści mate 150 mg

Właściwości składników

Składniki suplementu diety Pamicon:
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wspomagają pamięć i stymulują koncentrację uwagi
usprawniają procesy zapamiętywania.
zwiększają odporność na zmęczenie psychiczne i fizyczne.

 

 

Wyciąg z korzenia żeń-szenia przyczynia się do dobrej sprawności poznawczej oraz do optymalnej aktywności umysłowej. Pomaga
utrzymać dobrą formę fizyczną i umysłową w przypadkach osłabienia, wyczerpania i utraty koncentracji.

Mate pochodząca z liści ostrokrzewu paragwajskiego przyczynia się do wzmocnienia organizmu i zwiększenia odporności na zmęczenie
psychiczne i fizyczne. Ponadto działa ochronnie na serce i naczynia krwionośne.

Standaryzowany wyciąg z liści Bacopa monnieri (Brahmi) przyczynia się do poprawy koncentracji i pamięci. Wspiera zdolności
poznawcze, co jest szczególnie ważne u ludzi w podeszłym wieku z uwagi na fizjologię procesu starzenia się.

 

 

Suplement diety kierowany do osób w wieku dojrzałym.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Produkt nie jest wskazany dla dzieci, kobiet w ciąży oraz matek karmiących piersią.
W przypadku stosowania leków, należy skonsultować przyjmowanie preparatu zawierającego żeń-szeń z lekarzem,
Produkt nie powinien być stosowany dłużej niż 3 miesiące.

 

Żółcień chinolinowa: może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

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 jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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