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Plusssz Active 100% Energy Complex *20 tabl.mus.
 

Cena: 14,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:  Suplement diety. Bez dodatku cukru, z sokiem owocowym w proszku.
Tabletki musujące o smaku owocowym.Plusssz Active 100% Energy Complex to specjalistyczny preparat zawierający naturalne
ekstrakty roślinne: guaranę, bakopę, yerba mate. Ponadto posiada kofeinę, magnez oraz kompleks 10 najważniejszych witamin w
ilościach zapewniających 100% dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia dla osób dorosłych.
Polecany osobom odczuwającym zmęczenie i znużenie oraz w chwilach zwiększonego wysiłku fizycznego i umysłowego.
Skład i działanie:  Yerba mate pomaga w zmniejszeniu uczucia zmęczenia fizycznego i psychicznego.
Bakopa drobnolistna pomaga poprawić koncentrację i pamięć.
Guarana pomaga w zmniejszeniu uczucia zmęczenia.
Kofeina pomaga poprawić koncentrację.
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Tiamina i biotyna pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Kwas foliowy i niacyna pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Kwas pantotenowy przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina B6, B12 i ryboflawina przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Sposób użycia:  Rozpuścić jedną tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody.
Zaleca się spożywać 2 tabletki dziennie.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Wysoka zawartość kofeiny (200 mg w 2 tabletkach). Nie zaleca się stosowania Plusssz Active 100% Energy Complex u dzieci, kobiet w
ciąży i kobiet karmiących piersią.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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