Příbalový leták

Concentrix®

Doplněk stravy
Concentrix® je vysoce hodnotný doplněk stravy, který díky svému optimálnímu složení z esenciálních mastných kyselin, vitamínů, stopových prvků
a hořčíku přispívá k dobrému vývoji mozku a podporuje zdravý stav nervové
soustavy.
Omega-3/-6 mastné kyseliny
Tyto nenasycené mastné kyseliny musíme získávat z potravy, protože lidský
organizmus si je sám nevytváří. Podporují velké množství životně důležitých
tělesných funkcí, podporují duševní výkonnost a normální mozkové funkce.
DHA (dokosahexaenová kyselina) přispívá ke správnému zachování mozkových funkcí. Příjem DHA z těla matky přispívá k normálnímu vývoji mozku
plodu v těle matky a kojenců vyživovaných mateřským mlékem. Příznivého
účinku se dosáhne denním příjmem 200 mg DHA navíc k doporučené denní
dávce příjmu omega-3 mastných kyselin u dospělých, tj.: 250 mg DHA a EPA.
Vitamíny, minerální látky a stopové prvky
Vitamíny B1, B12 a hořčík hrají důležitou roli při přeměně energie a vitamín
E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem. Vitamíny B1,B2, B6
a B12 přispívají navíc také k normálnímu fungování nervové soustavy. Zinek
a železo pomáhají k normálnímu psychickému výkonu.
Přirozené zajištění důležitých živin
Jednostranná strava nebo nepravidelnosti ve stravovacím režimu mohou
vést k nedostatečnému příjmu nenasycených mastných kyselin, vitamínů,
stopových prvků a minerálních látek. Při konzumaci čerstvého ovoce, listové zeleniny, sýrů, ryb a různých rostlinných olejů může být příjem těchto
důležitých látek dostatečný. Doplňující denní užívání přípravku Concentrix®
podpoří Vaše tělo a udrží je ﬁt pro stále větší nároky v průběhu celého dne.
Concentrix® – doporučené užívání
Pro děti od 4 do 9 let se doporučuje užívat denně ráno a večer 1 kapsli
bezprostředně před jídlem nebo během jídla. Pro děti od 10 let a dospělé
se doporučuje ráno a večer užít po 2 kapslích. Kapsle zapijte dostatečným množstvím tekutiny. Při případných obtížích s polykáním kapslí je lze
rozkousnout nebo propíchnout a vymačkaný obsah zamíchat do jídla.
Concentrix® – bez konzervačních látek.
Concentrix® se vyrábí bez užití konzervačních látek, glutenu (lepku), ftalátů
(změkčovadel), glutamátu (zvýrazňovače chuti) a laktózy. Neobsahuje cukr.
Concentrix® – vysoká kvalita použitých účinných látek
Suroviny použité při výrobě podléhají kontrole již při jejich výběru a skladování. Prvotřídní rybí tuk je vyráběn předním světově uznávaným výrobcem,
garantujícím vysokou koncentraci omega-3 mastných kyselin při dodržování
kontroly nejvyšší kvality a je mimořádně bohatý na EPA (eikosapentaenová
kyselina) a DHA (dokosahexaenová kyselina). Již pečlivý výběr semen pro
získání rostlinných olejů, šetrné lisování pod nízkým tlakem a raﬁnace, stejně jako trvalá kontrola kvality zajišťují nejvyšší kvalitu produktu. Concentrix®
neobsahuje žádné geneticky modiﬁkované látky (GMO).
Concentrix® – správné uchovávání
Mastné kyseliny a vitaminy obsažené v produktu jsou citlivé na sluneční
záření a vyšší teplotu. Proto se doporučuje kapsle skladovat nejlépe v originální dóze, v suchu a při teplotě do 25 °C.
Concentrix® – doplněk stravy
Dodržujte doporučené denní dávkování a nepřekračujte je. Tento potravinový doplněk nenahrazuje vyváženou a pestrou denní stravu ani zdravý
způsob života. Nejedná se o plnohodnotnou stravu. Přípravek uchovávejte
mimo dosah malých dětí.
Velikost balení: 60 kapslí (45 g) a 180 kapslí (135 g)
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení
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Informace pro naše zákazníky
Zejména v letních měsících mohou tepelné podmínky způsobit, že se tobolky přilepí k sobě. Tento jev nemá žádný vliv na kvalitu produktu. K uvolnění
tobolek klepněte několikrát dnem dózy na pevnou podložku a tím se tobolky
zase uvolní.
Děkujeme za pochopení – Vaše Kranich-Pharma GmbH
DHA
podporuje normální funkce mozku, příznivého účinku
se dosáhne při příjmu 250 mg DHA denně
Zinek a železo
přispívají k normálním kognitivním funkcím
Hořčík
přispívá k normální funkci psychiky
Vitaminy B1, B2, B6, B12
přispívají k normální funkci nervové soustavy

