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Sesja x50 tabletek
 

Cena: 18,35 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

brahmi, kofeina, miłorząb japoński, żeń-szeń

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci

Opis produktu
 

Właściwości i zastosowanie:

Preparat przeznaczony jest dla osób uczących się, pracujących umysłowo, a także osób z zaburzeniami koncentracji i kłopotami z
pamięcią.

Ekstrakt z miłorzębu japońskiego poprawia przepływ krwi w naczyniach krwionośnych i mózgowych, zapobiega niedotlenieniu
komórek poprawiając zdolność zapamiętywania i koncentrację.
Lecytyna to niezbędny suplement diety dla osób obciążonych dużym wysiłkiem umysłowym i fizycznym, osób żyjących w
stresie i napięciu nerwowym. Poprawia zdolność koncentracji, zapamiętywania, redukuje znużenie.
Kofeina zwiększa sprawność myślenia, skraca czas reakcji, znosi uczucie zmęczenia psychicznego oraz senności, zwiększa
zdolność do wysiłku fizycznego.
Magnez chroni organizm przed następstwami stresu, jego przyjmowanie jest niezbędne przez ludzi aktywnych, mających pełną
napięcia i odpowiedzialną pracę.

Wszystkie substancje zawarte w preparacie Sesja uzupełniają się i zwiększają nawzajem swoją skuteczność.

Sposób użycia:

Dorośli i młodzież szkolna: 2 razy dziennie po 1 tabletce.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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1 tabletka zawiera:

Wyciąg z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng) 25 mg
Kofeina 30 mg
Wyciąg z liści Brahmi (Bacopa monnier L.) 18 mg
Ekstrakt z miłorzębu japońskiego (Ginkgo bilo-ba) 45 mg

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:

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