Cosmoterra - Produkty pro nervový systém
NADH PLUS

Denní dávka (1 kapsle) obsahuje:

Kapsle pro paměť a koncentraci

% DDD

Ostatní hodnotné složky:

Doplněk stravy s patentovaným NADH, organicky vázaným zinkem, ginko bilobou, ženšenem a klanopraškou (shizandrou)

Extrakt z kořene ženšenu
obsahuje kořen ženšenu
Extrakt z ginko biloby
obsahuje ginko bilobu
obsahuje flavonoidy z ginko biloby
Extrakt shizandry

*

750 mg

*

100 mg

*

4 750 mg

*

24 mg

*

30 mg

*

1,5 mg

*
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obsahuje shizandrin

125 mg

Obsah: 60 kapslí
60 denních dávek

Kyselina pantothenová (B5)

6 mg

Stabilizovaný NADH

5 mg

*

Zinek

2 mg

20
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Obj. číslo: 110060
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Rostlinné pouzdro kapslí

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé
* doporučená denní dávka není stanovena

iv

Kapsle NADH PLUS
podporují

Doporučené denní dávkování pro dospělé:
Užíváme ráno před snídaní 1 kapsli a zapíjíme
dostatečným množstvím tekutiny.
Není určeno pro děti.
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normální výkon paměti

kn

Výkonnost paměti našeho mozku je mimo jiné také
důsledkem tvorby energie v mozkových buňkách.
Při procesech tvorby energie hrají důležitou úlohu
NADH (biologicky aktivní niacin) a kyselina pantothenová. Kyselina pantothenová přispívá k normální duševní výkonnosti.

normální schopnost koncentrace

Pe

Naše schopnosti vyřizovat koncentrovaně práci nebo
koncentrovaně naslouchat souvisejí s látkovou výměnou a s vytvářením takzvaných neurotransmiterů.
Ty se opět mohou vytvářet podle potřeby výkonu,
pokud má náš organismus k dispozici dostatečné
zásoby určitých vitaminů a stopových prvků. Stopový
prvek zinek přispívá k normálnímu výkonu kognitivních funkcí.

mentální vitalitu
Přizpůsobivost našeho nervového systému na vnější
signály a podněty závisí na naší substanciální výbavě.
Určité látky obsažené v rostlinách, například ginko
biloba, ženšen, klanopraška (shizandra), prokazují
takzvané „adaptogenní“ účinky. Tyto rostlinné látky
posilují naši schopnost přizpůsobení a odolávání
stresu v dobách zvýšených zátěží. Biologicky aktivní
vitamin B3 (NADH) přispívá k normálnímu metabolismu energie a ke snížení únavy.

Výhradní distributor: S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o., Komárovská 27, 617 00 Brno, www.PeknyZivot.cz

