Cardiamid z kofeiną – pastylki do ssania

Nazwa
CARDIAMID z KOFEINĄ
pastylki do ssania, smak cytrusowy.

Skład
Kofeina, magnez, witamina B6.

Opis produktu
CARDIAMID z KOFEINĄ suplement diety zawiera kofeinę. Kofeina pomaga w poprawie koncentracji.
Wyciąg z guarany pomaga w zmniejszeniu zmęczenia psychicznego. Produkt zawiera magnez i
witaminę B6, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowego
metabolizmu homocysteiny, której właściwe stężenie w organizmie wpływa na prawidłową pracę
serca i układu krążenia.

Przeznaczenie
CARDIAMID Z KOFEINĄ jest zalecany dla osób, które odczuwają osłabienie i zmęczenie oraz w
okresach zwiększonego wysiłku umysłowego i aktywności psychicznej.

Zalecane spożycie
Dorośli od 3 do maksymalnie 6 pastylek dziennie.

Składniki
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

SKŁADNIK

3 pastylki
(%RWS*)

4 pastylki
(%RWS*)

5 pastylek 6 pastylek
(%RWS*) (%RWS*)

Magnez

57 mg
(15%)

76 mg
(20%)

95 mg
(25%)

114 mg
(30%)

Witamina B6

0,9 mg
(64%)

1,2 mg
(86%)

1,5 mg
(107%)

1,8 mg
(129%)

348 mg

464 mg

580 mg

696 mg

76,5 mg

102 mg

127,5 mg

153 mg

Wyciąg z nasion
guarany, w tym:
kofeina

* RWS – Referencyjne Wartości Spożycia
Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny w 3
pastylkach – 76,5 mg; w 6 pastylkach – 153 mg).

Ostrzeżenia
− suplement diety nie może być stosowany jako substyut zróżnicownej diety,
− nie przekraczać zalecanej porcji suplemnetu diety do spożycia w ciągu dnia,
− nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze skałdników,
− nie zaleca się stoswania u osób z nadcisnieniem tętniczym,
− kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu.
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu.

Sposób przechowywania
Przechowywać w temperaturze 2 do 25˚C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od
wilgoci.

Opakowanie
8 pastylek do ssania.

Producent
Wyprodukowano w EU dla: Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152
Czosnów

