
 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

 

Cardiamid z kofeiną, smak cytrusowy, 8 pastylek do ssania
 

Cena: 13,34 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 8 pastylek do ssania

Postać pastylki do ssania

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 18 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Cardiamid z kofeiną, suplement diety w postaci pastylek do ssania o smaku cytrusowym. Zawiera kofeinę, magnez i witaminę B6.

Kofeina pomaga w poprawie koncentracji.
Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Właściwe stężenie homocysteiny w organizmie
wpływa na prawidłową pracę serca i układu krążenia.
Wyciąg z guarany pomaga w zmniejszeniu zmęczenia psychicznego.
Magnez i witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego.

Zastosowanie
Cardiamid z kofeiną zalecany jest dla osób, które odczuwają:

Osłabienie,
Zmęczenie,
Spadek witalności i brak energii,
Chcą wspomóc swoją sprawność psychiczną i koncentrację.

Zalecane spożycie
Dorośli: dziennie od 3 do maksymalnie 6 pastylek.

Skład
Cukier, syrop glukozowy, wyciąg suchy z nasion guarany Paullinia cupana (w tym 22% kofeiny), regulator kwasowości - kwas cytrynowy,
sól magnezowa kwasu cytrynowego (magnez), aromat, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

3 pastylki zawierają: magnez 57 mg (15%)*, witamina B6 0,9 mg (64%)*, wyciąg z nasion guarany 348 mg (w tym kofeina 76,5 mg).
*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

Przechowywanie
W miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawiera kofeinę.
Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Nie spożywać z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu.
Nie zaleca się stosowania u osób z nadciśnieniem tętniczym.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Dodatkowe informacje

Suplement diety nie stanowi substytutu (zamiennika) prawidłowo zbilansowanej i zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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