Lot nr.:
A se consuma,
de preferinţă,
înainte de sfârșitul:

33,6 g
NOTIFICAT DE SNPMAPS NR. AA 10060 / 2016
Deţinător notificare și Producător: COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 ap. 74 Tel.: 021/320 44 33
ASIGURAŢI-VĂ CĂ SIGILIUL ESTE INTACT
®

COSMO PHARM

MEMORY MAX

30 capsule

Supliment alimentar

®

Ingrediente (1120 mg/cps): capsulă (gelatină, glicerină, apă purificată, coloranți: extract de roșcove, dioxid
de titan); extract hidroetanolic din semințe de Soia (Glycine hispida), cu 35% fosfatidilcolină; ulei de pește
6/43; extract hidroetanolic din semințe de Soia (Glycine hispida), cu 20% fosfatidilserină; L-carnozină; ulei de
soia și lecitină din soia (emulsifianți); ceară galbenă de albine (agent de îngroșare); vitamina B6/clorhidrat de
piridoxină; vitamina B1/mononitrat de tiamină; vitamina B2/riboflavină; vitamina B12/cianocobalamină 1%
(maltodextrină). Alergeni: conține pește și soia. Valori nutriționale: 20,1 kj/4,8 kcal/cps.
Informaţii Cant./
Informaţii Cant./
Informaţii Cant./
nutriţionale cps %VNR* nutriţionale cps %VNR* nutriţionale cps %VNR*
Ulei de peşte 250mg ** Fosfatidil 25mg ** Vitamina B1 1,1mg 100
DHA 100mg
serină
EPA 10mg
Fosfatidil
Vitamina
B2 1,4mg 100 Vitamina B12 2,5mcg 100
colină 100mg **
L-carnozină 50mg ** Vitamina B6 1,4mg 100
*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.
ACŢIUNI: Asigură neuronutrienții necesari corespunzători fiecărei vârste.
Mărește eficiența mentală, puterea de concentrare, memoria și coordonarea
mișcărilor. DHA contribuie la menținerea vederii normale și la menținerea
funcției normale a creierului*. EPA și DHA contribuie la funcția normală a
inimii**. (Efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250mg
DHA*, respectiv, de 250mg EPA + DHA**). Fosfatidil colina este un puternic
neuroprotector. L-carnozina ajută la neutralizarea radicalilor liberi și încetinește
procesele îmbătrânirii. Fosfatidil serina stimulează neuronii, sinapsele și
activitatea motorie. Vitaminele B1, B6 și B12 contribuie la metabolismul
energetic normal, la funcționarea normală a sistemului nervos și la menținerea
sănătății psihice. Vit. B2, B6 și B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
MOD DE UTILIZARE: 1-2 capsule pe zi, după masă. Suplimentele alimentare nu
înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Nerecomandat
persoanelor alergice la soia, pește sau la oricare dintre celelalte ingrediente ale produsului.
CONDIŢII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

