Когнипил 30 капсули

Хранителна добавка

Състав:

Рибено масло (50% DHA, 10% EPA)
Алфа глицерилфосфорилхолин
Фосфатидилсерин
Бакопа мониери
Гинко билоба екстракт
Ацетил-Л-карнитин
Уридинмонофосфат
Хуперзин A
Витамин B12
Фолиева киселина

1 капсула

250 mg
115 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
30 mg
20 μg
3 μg
200 μg

%RDA*

120 mg
100 mg

* % от референтните стойности

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Когнипил подкрепя мозъчните функции, паметта и концентрацията.

Всяка капсула съдържа още: пълнител - растително масло, емулгатори - слънчогледов
лецитин, пчелен восък; капсулна обвивка - желатин, глицерин; оцветители - титанов
диоксид, черен железен оксид, брилянтно синьо.
СЪСТАВКИ И СВОЙСТВА Когнипил съдържа 10 ценни за мозъчното здраве eстествени

съставки:

Омега-3 мастни киселини (DHA и EPA) допринасят за нормалното функциониране на
мозъка. DHA е основен структурен и функционален компонент на централната нервна
система. Допринася за поддържане на мозъчното здраве, паметта, концентрацията и
запаметяването.
Алфа глицерилфосфорилхолин (Alpha GPC) e незаменим източник на холин за
мозъка. Естествен донор за синтеза на фосфолипиди поддържащи невронните мембрани;
натурален прекурсор на невротрансмитера ацетилхолин. Подкрепя когнитивните функции.
Фосфатидилсерин е фосфолипид, компонент на клетъчните мембрани. Поддържа
здравето на нервните клетки, паметта и заучаването.
Бакопа мониери поддържа нивата на ацетилхолин и невротрансмисията. Подпомага
фокуса и възстановителните процеси в мозъка. Намалява стреса и тревожността.
Гинко билоба подпомага мозъчното кръвообращение и паметта.
Ацетил-Л-карнитин подкрепя синтеза на ацетилхолин и дава енергия за мозъка.
Уридинмонофосфат подкрепя здравето и целостта на нервната клетка, синтеза на
допамин и предаването на нервни сигнали; подобрява паметта и настроението.
Хуперзин А съдейства за запазване нивата на важния невротрансмитер ацетилхолин в
мозъка, за подобряване на паметта и когнитивните функции.
Витамин В12 и Фолиева киселина са важни витамини, допринасящи за нормалното
функциониране на нервната система и за намаляване чувството на отпадналост и умора.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДНЕВНА ДОЗА: 1 капсула на ден след хранене с малко
вода. За предпочитане е сутрешен прием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да
започнете приема на този продукт, ако приемате антикоагуланти, антиагреганти или
други лекарства; ако Ви предстои хирургична операция. Не се препоръчва при
бременни, кърмещи и при деца.
Когнипил не трябва да се приема при свръхчувствителност към някоя от съставките.
Продуктът съдържа алергени на соята и рибата.

Когнипил не съдържа изкуствени аромати и ГМО.
Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Продуктът да не се използва като
заместител на разнообразното хранене. Да се съхранява на хладно място, недостъпно
за деца, защитено от директна слънчева светлина.
Oпаковка с 30 капсули. Общо тегло на капсулното съдържание - 32,22 г.
Производител: HC Clover PS SL, C/Alicante n° 8-10, Arganda del Rey, Madrid, Spain
Изключителен дистрибутор: Унифарма ООД, София, ул. Хан Тервел 7, тел. 02/8840080

