Cosmoterra - Produkty pro nervový systém
STIMMUNGS PLUS

normální duševní výkonnost

Kapsle pro větší radost ze života

Cukr (glukóza) a vdechovaný kyslík představují
nejdůležitější výživové substráty pro tvorbu energie
v buňkách našeho mozku. Kyselina pantothenová
přitom sehrává rovněž důležitou úlohu – odpovídá
totiž za přeměnu obou uvedených substrátů. Kyselina pantothenová tak přispívá k normální duševní
výkonnosti.

Doplněk stravy obsahující L-fenylalanin,
L-tryptofan, L-tyrosin, zásadité elektrolyty
a biologicky aktivní PANMOL® vitaminy

Denní dávka (2 kapsle) obsahuje:
151 mg

19

Hořčík

91 mg

24

z

Vápník

Niacin (B3)

72 mg

448

Obsah: 120 kapslí
60 denních dávek

L-fenylalanin

50 mg

*

L-tryptofan

50 mg

*

25 mg

*

Kyselina pantothenová (B5)

24 mg

400

Vitamin B6 (Pyridoxol)

7,9 mg

565

Vitamin B2 (Riboflavin)
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Obj. číslo: 140512

normální psychické funkce

6,4 mg

455

Vitamin B1 (Thiamin)

5,6 mg

505

Kyselina listová (B9)

800 μg

400

Biotin (B7)

300 μg

600

10 μg

400
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podporují
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L-tyrosin

Kapsle STIMMUNGS PLUS
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Neurotransmitery jsou látky, které přirozeným způsobem vznikají v našem mozku a slouží k přenášení
vzruchů. Tyto neurotransmitery, například dopamin
nebo serotonin, se vytvářejí jako odpověď na signály
z okolního prostředí v buňkách mozku z aminokyselin jako L-fenylalanin, L-tyrosin nebo L-tryptofan.
Tvorba neurotransmiterů je regulována a řízena určitými minerálními látkami a vitaminy. Hořčík, vitaminy B1, niacin, B6, biotin, folát nebo vitamin B12
přispívají k normálním funkcím psychiky.

normální funkce nervového systému
Mozek a takzvaný periferní nervový systém odpovídají za intelektuální, emocionální a muskulární zpracování signálů a vzruchů z okolního prostředí. Proto
jsou strukturální ustrojení a funkčnost našeho nervového systému tak důležité. Vápník přispívá k přenosu
signálu mezi nervovými buňkami. Hořčík, vitamin B1
(thiamin), B2, niacin, vitamin B6, biotin a vitamin
B12 přispívají k normální funkci nervového systému.

Vitamin B12 (Kobalamin)

Neobsahuje lepek ani laktózu, rostlinné pouzdro kapslí
% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé
* doporučená denní dávka není stanovena

Doporučené denní dávkování pro dospělé a děti
od 12 let:
Užíváme 2x denně, nejlépe ráno a večer před jídlem, po 1 kapsli a dostatečně zapíjíme.

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

