Naturalne suplementy
wspierające zdrowie
i sprawność każdego
mężczyzny.
WSPOMAGA PAMIĘĆ
I KONCENTRACJĘ
Działanie suplementu diety Brain Power:
• pomaga odświeżyć ciało i umysł – L-teanina z zielonej herbaty (ID 1140)
• pomaga w zachowaniu czujności – L-teanina z zielonej herbaty (ID 1140)
• wspomaga skupienie uwagi – L-teanina z zielonej herbaty (ID 2005)
• wspomaga centralny system nerwowy, pozytywnie wpływa na hipokamp – bakopa drobnolistna (ID 2650)
• wspomaga sprawność fizyczną i kondycję – różeniec górski (ID 2829)
• pomaga stymulować układ nerwowy – różeniec górski (ID 2659)
• wspomaga regulację aktywności hormonalnej – witamina B6 (ID 69)
• bierze udział w prawidłowym metabolizmie homocysteiny – witamina B6 (ID 73, 76, 199)
• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia – kwas foliowy (ID 84)
• pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych – kwas foliowy (ID 81, 85, 86, 88)

Zawartość składników w zalecanej porcji dziennej w przeliczeniu na:

1 kapsułka

RWS*
dla 1 kapsułki

2 kapsułki

Ekstrakt 10:1 z soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus)

150 mg

300 mg

N-acetylo L-tyrozyna

125 mg

250 mg

Ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis)
w tym L-teanina

102 mg
100 mg

204 mg
200 mg

Fosfatydyloseryna 60%

50 mg

100 mg

Sinetrol®
w tym kofeina

50 mg
0,5 mg

100 mg
1 mg

Ekstrakt 4:1 z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea)

50 mg

100 mg

Kofeina bezwodna

50 mg

100 mg

Ekstrakt 4:1 z bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri)
w tym bakopazydy

20 mg
6 mg

40 mg
12 mg

RWS*
dla 2 kapsułkek

2,5 mg

178%

5 mg

Witamina B9 (kwas foliowy) (Quatrefolic®)

100 mcg

50%

200 mcg

100%

Witamina B12 (metylokobalamina)

12,5 mcg

500%

25 mcg

1000%

Witamina B6 (pirydoksalo-5-fosforan)

357%

*Referencyjne Wartości Spożycia

Składniki:
Ekstrakt 10:1 z soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus), N-acetylo L-tyrozyna, hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis) standaryzowany na 98%
L-teaniny, fosfatydyloseryna, Sinetrol®, kofeina bezwodna, ekstrakt 4:1 z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea), Nu-MAG® (mieszanka ekstraktu ryżowego), ekstrakt 4:1 z bakopy
drobnolistnej (Bacopa monnieri) standaryzowany na 30% bakopazydów, witamina B6 (pirydoksalo-5-fosforan), kwas foliowy (Quatrefolic® sól glukozaminowa kwasu
(6S)-5-metylotetrahydrofoliowego), witamina B12 (metylokobalamina).

Ważne informacje:
• Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
• Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
• Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
• Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.
• Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości.
• Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży, nie spożywać z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze 15-25 °C, w suchym miejscu. Chronić przed światłem.
Suplement diety należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zalecane dzienne spożycie:
2 kapsułki dziennie, popić dużą ilością wody.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować na czczo.
Zawartość netto: 47,22 g (60 kapsułek po 787 mg).
Wyprodukowano w UE dla Max Wellness sp. z o.o. ul. Puławska 405a, 02-801 Warszawa.
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