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4Mind BoostMe Now pobudzenie organizmu suplement diety
60 kapsułek
 

Cena: 91,09 PLN

Opis słownikowy

Forma podania kapsułki

Gramatura sztuka

Pojemność 60

Producent HealthLabs

Płeć unisex

Rodzaj pozostałe

Opis produktu
 

Kiedy potrzebujesz szybkiego pobudzenia wypróbuj BoostMe NOW! To suplement diety, dzięki któremu odsuniesz zmęczenie i senność,
usprawnisz pamięć i koncentrację, zyskasz siłę i energię do działania. Sup wspiera procesy uczenia się i zapamiętywania. BoostMe Now
jest jedynym jak dotąd produktem w Polsce, który łączy składniki wspierające syntezę dopaminy (neuroprzekaźnika odpowiedzialnego
za motywację i chęć działania), m.in. NALT ze związkami zwiększającymi zasoby energetyczne organizmu, wspierającymi pamięć oraz
usuwającymi uczucie zmęczenia: Alpha‑GPC, kofeiną i teakryną. Suplement, który w krótkim czasie zwiększy poziom energii, bezpiecznie
pobudzi i odsunie uczucie senności. Tak właśnie działa BoostMe Now.

Zalecane stosowanie: 2 kapsułki dziennie - w pierwszej połowie dnia (stosuj doraźnie 2‑3 razy w tygodniu).

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Składniki: Alfosceran choliny, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, kofeina, suchy ekstrakt z liści zielonej herbaty
(Camellia sinensis (L.) Kuntze) zawierający 98% L‑teaniny, N‑acetylo L‑tyrozyna, suchy ekstrakt z liści herbaty assamskiej (Camellia
sinensis var. assamica (J. Masters) Kitam.) zawierający 99% teakryny, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Przechowywanie: W szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej 15‑25° C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Chronić od wilgoci i światła.

Środki ostrożności: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Zawiera kofeinę - 200
mg w 2 kapsułkach; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży; nie spożywać z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub
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innych składników o podobnym działaniu.
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