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Pamicon 30 tabletek
 

Cena: 13,73 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pamicon, 30 tabletek

Zawarty w suplemencie diety wyciąg z żeń-szenia przyczynia się do dobrej sprawności poznawczej oraz do optymalnej aktywności
umysłowej. Standardyzowany wyciąg z liści Bacopa monnieri (Brahmi) przyczynia się do poprawy koncetrancji i pamięci. Wspiera
zdolności poznawcze.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z liści mate, wyciąg z korzenia żeń-szenia, wyciąg z liści brahmi, substancje
glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, barwniki: żółcień chinolinowa, brąz HT, czerń brylantowa
PN, zieleń S, substancje glazurujące: wosk prszczeli i wosk Carnauba.

1 kapsułka zawiera: wyciąg z liści brahmi (bacopa monnieri) 36mg (co odpowiada 720mg liści), wyciąg z korzenia żeń-szenia 71,43mg
(co odpowiada 500mg korzenia), wyciąg z liści mate 150mg.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla
małych dzieci.
Żółcień chinolinowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
Nie przyjmować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
Produkt nie wskazany dla dzieci, kobiet w ciążu oraz matek karmiących piersią.
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W przypadku stosowania leków należy skonsultować przyjmowanie preparatu zawierającego żeń-szeń z lekarzem.
Produkt nie powinien być dłużej stosowany niż 3 miesiące.

Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice.
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