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Sesja 20 tabletek rozpuszczalnych
 

Cena: 11,81 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT:  Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

ILOŚĆ:  20 tabletek rozpuszczalnych

 

Sesja w musujących tabletkach dzięki zawartym składnikom odżywczym przeznaczona jest dla osób uczących się, pracujących
umysłowo, a także dla osób  z trudnościami w koncentracji uwagi.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Składniki suplementu diety Sesja wspomagają utrzymanie optymalnej aktywności umysłowej i sprawności poznawczej (wyciąg z
korzenia Żeń-szenia). 

Kofeina przyczynia się do poprawy koncentracji i zmniejszenia uczucia senności. Wyciąg z liści Brahmi wspomaga pamięć i
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koncentrację. Ekstrakt z Miłorzębu Japońskiego pomaga utrzymać pozytywną formę psychiczną oraz poprawne funkcje narządów
słuchu i wzroku. Suplement diety Sesja jest szczególnie polecany osobom w okresach wzmożonego wysiłku umysłowego i utraty
koncentracji.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli i młodzież szkolna: 1 tabletka 2 razy dziennie. Tabletkę należy rozpuścić w szklance (250 ML) chłodnej wody.

 

Sk?adniki 2 tabletki

Magnez 90 mg (24%)*

Kofeina 200 mg

L-karnityna 100 mg

Fosfatydyloseryna 0,2 mg

Witamina C 18 mg (22%)*

Witamina E 6 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (50%)*

Niacyna 5,4 mg ekwiwalentu niacyny (34%)*

Kwas pantotenowy 1,8 mg (30%)*

Witamina B6 0,6 mg (43%)*

Ryboflawina 0,48 mg (34%)*

Tiamina 0,42 mg (38%)*

Kwas foliowy 400 mcg (200%)*

Witamina B12 0,38 mcg (15%)*

Biotyna 45 mcg (90%)*

*% Zalecanego Dziennego Spo?ycia.

 

SKŁAD:

kwas cytrynowy (regulator kwasowości), węglany sodu (regulator kwasowości), fruktoza, sorbitol (substancja słodząca) węglan
magnezu, kofeina, winian L-karnityny, aromaty, aspartam (substancja słodząca), sacharyny (substancja słodząca), glikol polietylenowy
(nośnik), kwas askorbinowy, octan DL-alfa tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, fosfatydyloseryna, barwniki:
błękit brylantowy FCF oraz tartrazyna, monoazotan tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy,
cyjankobalamina, D-biotyna.

Tartrazyna może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.
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Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

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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