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DENK AKTIV  

Šťáva pro mentální výkonnost 

Doplněk stravy s cholinem, inositolem  
a kombinací stopových prvků 

Obj. číslo:  130360 

Obsah: 500 ml šťávy 

33 denních dávek  

Šťáva DENK AKTIV 

přispívá  

k normálním kognitivním funkcím 

Schopnost našeho mozku adekvátně reagovat  
na informace z vnějších signálů závisí mimo jiné  
na zásobách určitých stopových prvků v našem 
organismu. Stopový prvek zinek přispívá k normál-
ním kognitivním funkcím, kyselina pantothenová  
k normálnímu duševnímu výkonu. 

k normálním psychickým funkcím  

Naše odolnost vůči stresu a naše sociální chování  
se na biologické úrovni projevují vytvářením růz-
ných neurotransmiterů, které odpovídají podnětům. 
Tyto neurotransmitery mohou zprostředkovat akti-
vující (dopamin, noradrenalin, serotonin) nebo uvol-
ňující (glutamin, kyselina gama-aminomáselná) 
reakce. Zda a v jakém množství se tyto neuro-
transmitery budou tvořit v našich mozkových buň-
kách, nezávisí jen na vnějších podnětech a signálech, 
nýbrž i na zásobách určitých minerálních látek  
a vitaminů v našem organismu. Hořčík, vitaminy 
B1, niacin, B6, biotin, folát a vitamin B12 podporují 
normální psychické funkce. 

ke stabilním nervům 

Struktura a funkčnost naší nervové substance rozho-
dují zásadní měrou o naší odolnosti. Cholin a inositol 
jsou důležité strukturální součásti naší centrální  
a periferní nervové tkáně. Hořčík, tiamin, riboflavin, 
niacin, vitaminy B6, biotin a vitamin B12 přispívají 
k normální funkci našeho nervového systému. 

Doporučené denní dávkování pro dospělé a děti 
od 7 let: Užíváme ráno ke snídani 1 polévkovou 
lžíci šťávy. 

Denní dávka (15 ml šťávy) obsahuje:  % DDD 

Inositol 200 mg * 

Vitamin C 120 mg 150 

Cholin 82,5 mg * 

Hořčík  75 mg 20 

Niacin (B3) 48 mg 300 

Kyselina pantothenová (B5) 18 mg 300 

Zinek 10 mg 100 

Vitamin B2 4,2 mg 300 

Vitamin B6 4,2 mg 300 

Vitamin B1 3,3 mg 300 

Mangan 2 mg 100 

Měď 500 µg 50 

Kyselina listová (B9) 300 µg 150 

Biotin (B7) 150 µg 300 

Chrom 40 µg 100 

Selen 27,5 µg 50 

Molybden 25 µg 50 

Vitamin B12 7,5 µg 300 

Neobsahuje lepek ani laktózu 

15 ml šťávy = 0,422 BEl 

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena   
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