NOTIFICAT DE SNPMAPS NR. 9545 / 2015
Deținător notificare și Producător: COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 ap. 74 tel.: 021/320.44.33
Produs certi cat într-un sistem de management ISO9001; ISO14001; ISO22000
ASIGURAȚI-VĂ
CĂ SIGILIUL
ESTE INTACT
Cantitate Netă: 12 g
Lot nr.:
A se consuma,
de preferinţă,
înainte de sfârșitul:
®

COSMO PHARM

PREMIUM

CORDYCEPS

Echivalent 3000 mg

30 capsule

Supliment alimentar

INGREDIENTE (400 mg/cps) : Cordyceps (extract hidroalcoolic uscat 10:1 din miceliu de
Cordyceps sinensis, echivalent a 3000 mg pulbere, conținând minimum garantat 7% acid
cordyceptic, 8% polizaharide, 7% manitol, 0,2% adenozină)*, capsula (gelatină) (* materie primă
obținută din culturi certificate organic). Nu conține alergeni. Valori nutriționale: 4,22kj/1,01kcal/cps.
Informații nutriționale:
Cant./cps %VNR*
Cordyceps - extract 10:1 din miceliu
300 mg **
*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.

ACȚIUNI: Cordyceps este ciuperca miraculoasă: „iarna larvă, vara
plantă”. Imunostimulator puternic, susține creșterea numărului de
celule T și al limfocitelor și activitatea macrofagelor. Ajută la
menținerea numărului, structurii și funcționării normale a celulelor și țesuturilor. Atenuează manifestările neplăcute produse de
agenții alergenici, chimio și radioterapie. Protejează rinichii și ficatul de agenți toxici (medicamente). Tonifică sistemul cardiovascular și îmbunătățește oxigenarea celulară. Menține nivelurile
normale ale colesterolului și zahărului din sânge. Crește testosteronul și susţine libidoul, energia sexuală și virilitatea. Are efect
adaptogen și antioxidant, ajută la echilibrarea hormonală. Crește
longevitatea, tonusul, vitalitatea și energia întregului organism.
MOD DE UTILIZARE: adulți: 1 - 2 capsule, 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 femeilor însărcinate sau care alăptează, precum și persoanelor alergice la oricare dintre ingrediente.
Produsul conține ingrediente provenite din surse naturale, pot exista variații organoleptice de la un lot
la altul, fără a afecta caracteristicile produsului.
CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

