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Cardiamid z kofeiną krople 100ml
 

Cena: 23,23 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Adamed Pharma

Postać krople

Substancja
czynna

głóg, guarana, kofeina, witamina B6, żeń-
szeń

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Suplement diety zawierający kofeinę, witaminę B6 oraz naturalne wyciągi roślinne z owoców głogu, korzenia żeń-szenia i nasion
guarany.

Działanie:

Kofeina pomaga w zmniejszeniu zmęczenia psychicznego i poprawie koncentracji.
Witamina B6 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymywania prawidłowych funkcji
psychologicznych.

Wskazania:

Suplement diety jest zalecany dla osób, które:

odczuwają osłabienie, zmęczenie oraz spadek witalności i brak energii,
chcą wspomóc swoja sprawność psychiczną i koncentracj.

Zalecane spożycie:

2 ml płynu (40 kropli) 2 razy dziennie.

Preparat zawiera w swoim składzie surowce wykazujące naturalną gorycz, dlatego krople można podawać w niewielkiej ilości wody,
soku owocowego lub na cukier.

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

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/cardiamid-z-kofeina-krople-100ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
Skład:

Glicerol (rozpuszczalnik), sorbitol (stabilizator), glikol (rozpuszczalnik), kwas L-askorbinowy (regulator kwasowości), kofeina bezwodna,
wyciąg z owoców głogu, wyciąg z korzenia żeń-szenia, cytrynian sodu (regulator kwasowości), wyciąg z nasion guarany, aromat,
sorbinian potasu (substancja konserwująca), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

Sk?adniki 4 ml % zalecanego dziennego spo?ycia

kofeina 95 mg --

wyci?g z owoców g?ogu 60,4 mg --

wyci?g z korzenia ?e?-szenia 53,28 mg --

wyci?g z nasion guarany 22,2 mg --

witamina B6 1,4 mg 100%

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Consumer Healthcare S.A.
ul. Pieńków 149
05-152 Czosnów
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