
 

 

Výhradní distributor: S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o., Komárovská 27, 617 00 Brno, www.PeknyZivot.cz  

Cosmoterra - Produkty pro nervový systém 

Doporučené denní dávkování pro dospělé: 

Užíváme 1x denně 1 kapsli a dostatečně zapíjíme. 

Není určeno pro děti.. 

SONNENKRAFT 

Kapsle pro povzbuzení psychiky a mentální 
energie  

Doplněk stravy s vitaminy a biologicky aktivní-
mi stopovými prvky, taurinem a rostlinným 
lecitinem  

Obj. číslo:  130520 

Obsah: 120 kapslí  

120 denních dávek  

Kapsle SONNENKRAFT 

podporují  

snížení únavy a malátnosti 

Buňky našeho těla mají mimo jiné za úkol přeměňo-
vat kalorie z přijímané potravy a z vdechovaného 
kyslíku v buněčných elektrárnách (mitochondriích) 
na energii. Tato schopnost do značné míry závisí  
na buněčných zásobách určitých minerálních látek  
a vitaminů. Vitaminy B2, niacin, kyselina pantothe-
nová, B6, folát a vitamin B12 přispívají ke snížení 
únavy a malátnosti. 

normální kognitivní funkce 

Paměť a schopnost koncentrace mimo jiné závisejí 
na schopnosti buněk našich mozků propojovat, uklá-
dat a v případě potřeby opět podle dané situace vy-
volávat přijímané optické nebo akustické signály. 
Lecitin ze sóje a taurin pomáhá stabilizovat naši ner-
vovou činnost. Kyselina pantothenová přispívá 
k normální duševní výkonnosti, stopový prvek zinek 
pak k normální kognitivní funkci.  

Denní dávka (1 kapsle) obsahuje:  % DDD 

Sójový lecitin obsahuje: 100 mg * 

   omega-6-kyselinu linolovou  28 mg  * 

   fosfatidylcholin   23 mg  * 

   fosfatidylethanolamin  20 mg * 

   fosfatidylinositol  14 mg * 

   omega-3-kyselinu linolenovou  3,4 mg * 

Taurin 45 mg * 

Vitamin E (Tokoferol)  30 mg 250 

Niacin (B3) 16 mg  100 

Zinek  10 mg 100 

Kyselina pantothenová (B5) 6 mg 100 

Mangan 2 mg  100 

Vitamin B2 (Riboflavin) 1,4 mg 100 

Vitamin B6 (Pyridoxol) 1,4 mg 100 

Vitamin B1 (Thiamin) 1,1 mg 100 

Beta karoten 1 mg * 

Měď 500 μg  50 

Kyselina listová (B9) 200 μg  100 

Selen 55 μg  100 

Biotin (B7) 50 μg  100 

Vitamin B12 (Kobalamin) 2,5 μg  100 

Neobsahuje laktózu, rostlinné pouzdro kapslí 

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena   Pek
ny
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