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MB Active, Memory and Brain activator, 20 tabl.
 

Cena: 7,44 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent UNIPHAR SP Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

MB Active, 20 tabletek

Suplement diety MB Active zawiera ginkgo biloba, który wspomaga krążenie mózgowe oraz procesy poznawcze. Żelazo i cynk
przyczyniają się do prawidłowego przebiegu funkcji poznawczych. Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na
prawidłowym poziomie . Kofeina wspomaga wydajność poznawczą i umysłową.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie: 3 tabletki dziennie. Tabletki należy połykać pojedynczo, nie częściej niż 1 na 2 godziny.

Składniki: tauryna, laktoza, sacharoza, sorbitol (nośnik), glukoza, kofeina, kwas stearynowy (substancja przeciwzbrylająca), suchy wyciąg
z gingo biloba, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu (substancje przeciwzbrylające), L-asparaginian cynku, glukonian żelaza (II),
maltodekstryna, L-tyrozyna, olej z konopii, olejek szałwiowy, olejek miętowy, kwas L-askorbinowy, pantotenian wapnia, tokoferol.

3 tabletki zawierają: tauryna 900mg, glukoza 260mg, kofeina 180mg, olejek z ziaren konopi 9,2mg, L-tyrozyna 9mg, olejek miętowy
8,3mg, suchy ekstrakt ginkgo biloba witamina 6mg, kwas pantotenowy 6mg (100%)*, cynk 5mg (50%)*, olejek z szałwii 4,3mg, tokoferol-
witamina E 2,4mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (20%)*, żelazo 2,1mg (15%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: produkt nie jest wskazany dla dzieci, kobiet w ciąży i w okresie karmienia oraz dla osób uczulonych na składniki
preparatu.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

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

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/mb-active-memory-and-brain-activator-20-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed bezpośrednim światłem.
Przebarwienia tabletek wynikają z zastosowania naturalnych składników.
Produkt zawiera cukry.
W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych lub hamujących agregację płytek krwi, przed spożyciem należy skonsultować
się z lekarzem.
Produkt zawiera kofeinę.

Producent:
Uniphar Sp. z o.o.
Ul. Bażancia 34
02-892 Warszawa
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