Geriamoc

Nazwa leku:
Geriamoc

Opis produktu:
Żeń-szeń pomaga utrzymać wydolność ﬁzyczną
Witamina B1 (tiamina) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
Witamina B1 (tiamina) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca
Składniki: olej sojowy raﬁnowany, żelatyna, węglan wapnia (wapń), substancja utrzymująca wilgoć –
glicerol, lecytyna sojowa, L-askorbinian wapnia (witamina C), wyciąg z korzenia żeń-szenia (Panax
ginseng), wosk pszczeli, fumaran żelaza II (żelazo), octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), amid kwasu
nikotynowego (niacyna), L-selenometionina (selen), siarczan manganu (mangan), barwniki – tlenki i
wodorotlenki żelaza, aromat czekoladowy, palmitynian retinylu (witamina A), siarczan miedzi II
(miedź), cyjanokobalamina (witamina B12), tlenek cynku (cynk), chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), chorowodorek tiaminy (tiamina), ryboﬂawina, barwnik – dwutlenek tytanu,
cholekalcyferol (witamina D), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), D-biotyna (biotyna).
Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie

Składniki
1 kapsułka
Wyciąg z korzenia żeń-szenia,
40,0 mg
w tym ginsenozydy
1,6 mg
Witamina A (µg ekwiwalentu retinolu)
800,0 µg
Witamina D
5,0 µg
Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) 12,0 mg
Witamina C
60,0 mg
Witamina B1 (tiamina)
1,1 mg
Witamina B2 (ryboflawina)
1,4 mg
Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny)
16,0 mg
Witamina B6
1,4 mg

%RWS*
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%

Kwas foliowy
Witamina B12
Biotyna
Wapń
Żelazo
Cynk
Miedź
Mangan
Selen
Lecytyna

200,0 µg
100%
2,5 µg
100%
50,0 µg
100%
120,0 mg
15%
10,5 mg
75%
1,5 mg
15%
1,0 mg (1000 µg) 100%
2,0 mg
100%
55,0 µg
100%
100,0 mg
-

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Produkt polecany jest dla osób dorosłych.
Witamina C, tiamina, ryboﬂawina, witamina B6 i B12, niacyna, biotyna pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego.
Biotyna, witamina C, tiamina, witamina B6, niacyna, kwas foliowy oraz witamina B12 pomagają w
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Żelazo oraz cynk pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.
Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego.
Witaminy A, D, B6, B12, C, kwas foliowy, miedź, selen, mangan, żelazo, cynk pomagają
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Żeń-szeń pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych oraz wspomaga pamięć.
Żeń-szeń pomaga utrzymać wydolność ﬁzyczną i psychiczną (czujność, koncentracja, zdolności
poznawcze).
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety jest niezbędne do zachowania
dobrego stanu zdrowia.

Ostrzeżenia
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Należy zachować ostrożność u osób przyjmujących środki przeciwcukrzycowe.
Nie jest zalecane stosowanie u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią oraz u dzieci i młodzieży w
wieku poniżej 18 roku życia.
Nie stosować dłużej niż przez 3 miesiące.
Warunki przechowywania: przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze
15-25ºC, chronić przed promieniami słonecznymi.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Opakowania: 30 i 100 kapsułek

Producent:
ADAMED Consumer Healthcare S.A.
Pieńków 149
05-152 Czosnów

