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Cosmoterra - Produkty pro nervový systém 

BODY BASIC REGENERATION  

Kapsle pro krytí základních potřeb vegetativ-
ních regeneračních procesů  

Doplněk stravy obsahující řecký horský 
čaj, cholin a regenerační stopové prvky 
jako zinek, hořčík a vitamin B5 

Obj. číslo:  100141 

Obsah: 120 kapslí 

30 denních dávek  

Kapsle BODY BASIC REGENERATION podporují  

normální funkci nervového systému 

Nervový systém pracuje s nervovými buňkami  
a jejich pojivovými látkami. Aktivační stejně jako rege-
nerační procesy jsou řízeny těmito takzvanými neuro-
transmitery. Biotin, jód, draslík, měď, hořčík, niacin, 
riboflavin (vitamin B2), thiamin, vitamin B12, vitamin 
B6 a vitamin C přispívají k normální činnosti nervového 
systému. Vitamin B5 přispívá k normální syntéze někte-
rých neurotransmiterů a normální duševní výkonnosti. 
Vápník přispívá k normálnímu přenosu signálu mezi 
nervovými buňkami. 

zkrácení doby usínání 

Zdravý spánek je předpokladem pro fyzický a duševní 
výkon následujícího dne. Melatonin pomáhá zkrátit čas 
potřebný k usnutí. 

normální acidobazickou látkovou výměnu 

Regenerace během spánku také znamená rozložení 
metabolických kyselin a metabolitů (např. Homocystei-
nu) produkovaných den předtím. Vyvážená acidobazic-
ká rovnováha navíc podporuje relaxaci a klidný spánek. 
Zinek přispívá k normálnímu acidobazickému metabo-
lismu. Hořčík přispívá k rovnováze elektrolytů. Cholin, 
kyselina listová, vitamin B12 a vitamin B6 přispívají  
k normálnímu metabolismu homocysteinu. 

Denní dávka (4 kapsle) obsahuje:  % DDD 

Draslík 300 mg  15 

Hořčík 152 mg  40 

Vápník 120 mg  15 

Cholin 100 mg * 

Vitamin C  80 mg  100 

Extrakt z řeckého horského čaje 50 mg * 

L-karnitin 50 mg * 

Taurin 50 mg * 

Kyselina alfa-lipoová 25 mg * 

Niacin (B3) 16 mg  100 

Kyselina pantothenová (B5) 12 mg 200 

Vitamin E 12 mg 100 

Sodík 10,5 mg * 

Železo 7 mg 50 

Zinek  5 mg 50 

Beta karoten 4,8 mg * 

Vitamin B6  2,8 mg 200 

Vitamin B2  1,4 mg 100 

Vitamin B1 1,1 mg 100 

Mangan 1 mg 50 

Melatonin 1 mg * 

Měď 0,25 mg 25 

Kyselina listová (B9) 200 μg  100 

Biotin (B7) 50 μg  100 

Vitamin K1 37,5 μg  50 

Vitamin K2 37,5 μg  50 

Jód 37,5 μg  25 

Selen 27,5 μg  50 

Molybden 25 μg  50 

Chrom 20 μg  50 

Vitamin D3 5 μg  100 

Vitamin B12  2,5 μg  100 

Neobsahuje lepek ani laktózu 

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena   
Doporučené denní dávkování pro dospělé a děti od 
12 let: 

Užívejte 2 x denně, odpoledne a večer, po 2 kapslích  
a zapijte dostatečným množstvím tekutiny. 

Vhodné pro děti od 12 let, těhotné a kojící ženy  
i diabetiky. 

Současné užívání antikoagulačních prostředků 
(typu kumarinu) je možné pouze po dohodě  
s ošetřujícím lékařem. 
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