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Sesja, tabletki, 50 szt.
 

Cena: 21,69 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Bakopa, Kofeina, Miłorząb japoński, Żeń-szeń

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Sesja, tabletki, 50 szt.

Sesja - suplement diety zawierający składniki wspomagające koncentrację, pamięć oraz wpływające na zmniejszenie uczucia senności.
Produkt przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 roku życia oraz osób dorosłych.

Skład Sesja, tabletki, 50 szt.

Substancja wype?niaj?ca: celuloza, ekstrakt z mi?orz?bu japo?skiego, kofeina, wyci?g
z korzenia ?e?-szenia, wyci?g z li?ci brahmi, substancja glazuruj?ca: sole magnezowe
kwasów t?uszczowych, substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu.

Sk?adniki 1 tabletka 2 tabletki
Ekstrakt z mi?orz?bu
japo?skiego (Ginkgo
Biloba)

45 mg 90 mg

Kofeina 30 mg 60 mg

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/sesja-tabletki-50-szt.html
https://www.e-medest.pl/postac-tabletki,dDw-mws.html
https://www.e-medest.pl/producent-aflofarm,dCg-DQ.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-suplement-diety,dEw-SAo.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-bakopa,dEg-YxI.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-kofeina,dEg-WhE.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-milorzab-japonski,dEg-ZBI.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-zen-szen,dEg-zhE.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
Wyci?g z korzenia ?e?-
szenia (Panax ginseng)

25 mg 50 mg

Wyci?g z li?ci Brahmi
(Bacopa monnieri L.)

18 mg 36 mg

Działanie Sesja, tabletki, 50 szt.

Wyciąg z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng) wspiera utrzymanie dobrej formy umysłowej oraz psychicznej. Wspomaga w osłabieniu,
spadku koncentracji oraz wyczerpaniu. Żeń-szeń wspomaga również funkcje poznawcze oraz przyczynia się do właściwej aktywności
umysłowej.

Ekstrakt z miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba) wspiera równowagę psychiczną, bierze udział w funkcjonowaniu narządów wzroku i
słuchu. Miłorząb wspiera funkcje poznawcze.

Wyciąg z liści Bacopa monnieri (Brahmi) wspomaga zapamiętywanie, koncentrację.

Kofeina zmniejsza uczucie zmęczenia, poprawia zdolność do wysiłku fizycznego, dodatkowo wpływa na sprawność umysłową,
koncentrację.

Dawkowanie Sesja, tabletki, 50 szt.

Dorośli i młodzież szkolna powyżej 12 roku życia: 1 tabletka 2 razy dziennie.

Przeciwwskazania Sesja, tabletki, 50 szt.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia, kobiet ciężarnych i karmiących piersią, a także nadwrażliwych na
działanie kofeiny.
Nie należy stosować łącznie z innymi produktami zawierającymi kofeinę.

Informacje dodatkowe Sesja, tabletki, 50 szt.

W przypadku stosowania leków, należy skonsultować przyjmowanie preparatu zawierającego żeń-szeń z lekarzem.
Preparatów zawierających żeń-szeń nie należy stosować dłużej niż przez trzy miesiące.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od wilgoci i światła.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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