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Geriamoc 100 kapsułek
 

Cena: 54,08 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: ADAMED

ILOŚĆ: 100 kapsułek

 

OPIS:

Geriamoc to suplement diety zawierający żeń-szeń, witaminy i składniki mineralne.

 

ZASTOSOWANIE:

Optymalnie skomponowany zestaw witamin dla osób dorosłych, które chcą uzupełnić niedobory niektórych witamin i minerałów.
Suplement diety Geriamoc wzbogacony został o wysokiej jakości wyciąg z żeń-szenia. Jest to naturalny środek o działaniu
wspomagającym utrzymanie wydolności fizycznej i psychicznej organizmu, w tym koncentracji, czujności i zdolności poznawczych.
Ponadto żeń-szeń wspiera pamięć. Skład preparatu to cały szereg minerałów i witamin, które na różnych poziomach wspierają
organizm. Wapń wpływa na zachowanie prawidłowego przekaźnictwa nerwowego, cynk wraz z żelazem przyczyniają się do utrzymania
właściwych funkcji poznawczych. Wsparcie dla utrzymania funkcji psychologicznych to zadanie witaminy C, biotyny, tiaminy, niacyny,
kwasu foliowego oraz witaminy B6 i B12. Natomiast funkcjonowanie układ nerwowego wspomagają tiamina, ryboflawina, niacyna,
biotyna oraz witaminy B6, B12 i C. Stosowanie suplementu diety Geriamoc wpłynie także korzystnie na układ odpornościowy, a to dzięki
zawartości takich składników jak: cynk, miedź, selen, żelazo, kwas foliowy oraz witaminy: A, B6, B12, C i D.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka dziennie po posiłku (śniadanie).

 

SKŁAD:

Olej sojowy rafinowany, żelatyna, węglan wapnia (wapń), substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, lecytyna sojowa, L-askorbinian wapnia
(witamina C), wyciąg z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng), wosk pszczeli, fumaran żelaza II (żelazo), octan DL-alfa tokoferylu (witamina
E), amid kwasu nikotynowego (niacyna), L-selenometionina (selen), siarczan manganu (mangan), barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza,
aromat czekoladowy, palmitynian retinylu (witamina A), siarczan miedzi II (miedź), cyjanokobalamina (witamina B12), tlenek cynku
(cynk), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), chlorowodorek tiaminy (tiamina), ryboflawina, barwnik - dwutlenek tytanu,
cholekalcyferol (witamina D), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), D-biotyna (biotyna).

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży oraz u matek
karmiących.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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