IQ Brain Booster prášek 80g

Kombinace 4 bylin (Bacopa monnieri, Gotu kola, Ašvaganda, Ženšen pravý). Pozitivním vliv na
kognitivní funkce a duševní zdraví.
Rating: Not
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Ask a question about this product
VýrobceSALVIA PARADISE

Popis
IQ
Brain Booster Salvia Paradise® je unikátní kombinace 4 bylin, které jsou známé svým
pozitivním vlivem na kognitivní funkce a duševní zdraví.
Bacopa monnieri podporuje duševní výkonnost, především paměť a schopnost koncentrace zejména
ve vypjatých situacích. Omezuje negativní vlivy stresu a přispívá k celkovému duševnímu zdraví
a výkonnosti. Užívání je proto vhodné pro studenty nebo naopak pro vyšší věkovou skupinu či
osoby s psychicky náročným zaměstnáním.
Bacopa je významným antioxidantem a přispívá k normální funkci žlučníku.
Gotu kola se podílí zejména na normální činnosti kognitivních funkcí – paměť, schopnost
koncentrace a porozumění, vyjadřovací schopnosti či pohotové reakce závisící na rychlosti
zpracování informací. Zlepšuje krevní oběh a činnost cévní soustavy, pomáhá zbavit se pocitu
tzv. těžkých nohou.
Ašvaganda podporuje mentální a kognitivní činnost, pomáhá udržovat koncentraci a překonávat
únavu. Podporuje duševní zdraví a vitalitu, je doporučována v období stresu. Vhodné je její
podávání ve starším věku. Je významný adaptogen.
Ženšen pravý se používá zejména k udržení mentální a fyzické výkonnosti. Má pozitivní vliv na
kognitivní funkce, udržení koncentrace. Jeznámý jako antioxidant, který osvěžuje tělo a
přispívá k vytrvalosti a vitalitě. Doporučuje se užívat při únavě a stresu.
IQ_brain_booster_surovina
Ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, o výživových a zdravotních
tvrzeních, nám nedovoluje informovat vás o dalších pozitivních účincích těchto rostlin na váš
organismus. Informace o působení si prosím dohledejte ve volně dostupných zdrojích na
internetu či v literatuře.
Složení: Centella asiatica, Bacopa monnieri, Withania somnifera, Panax ginseng
Doporučené dávkování a způsob přípravy: Zarovnanou čajovou lžičku (2 g) prášku rozmícháme ve
vodě a vypijeme. Užíváme 2× denně.
TIP na přípravu: Do sklenice s práškem přidáme pouze 2× více vody nežli prášku a rozmícháme na
pastu, kterou rozředíme tekutinou – nevznikají hrudky.
Upozornění: Neslouží jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Ukládejte na bezpečném místě mimo dosah dětí. Skladujte v temnu a suchu.
Doplněk stravy

