ЗАРЯДЖАЙСЯ ЕНЕРГІЄЮ ЩОДНЯ!

СУПЕР

ЕНЕРЖЕКС

Добавка дієтична

20 капсул
пластикових
ампул по 10
мл (5 ампул у блістері) в картонній коробці.
30
у пластиковому
флаконі

Склад:

1 ампула містить:

Вітамін B1 (тіаміну гідрохлорид)

4.5 мг

Вітамін B2 (рибофлавін- 5-натрій фосфат)

7.5 мг

Вітамін B3 або РР (нікотинамід)

45 мг

Вітамін В5 (d-пантотенова кислота)

15мг

Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид)

3 мг

Вітамін B12 (ціанокобаламін)

14 мкг

Кола блискуча (Cola nitida)

екстракт 4:1 (еквівалентно 200 г цілих горіхів)

50 мг

Елеутерокок колючий (Eleutherococcus senticosus)

45 мг

екстракт 45:1 (еквівалентно 2025 мг висушеного коріння)

Женьшень китайський (Panax ginseng)

екстракт 6:1 (еквівалентно 50 мг висушеного коріння)

8.33 мг

Сума (Hebanthe eriantha)

екстракт 4:1 (еквівалентно 50 мг висушеного коріння)

12.5 мг

Ашваганда (Withania somnifera)

екстракт 4:1 (еквівалентно 50 мг висушеного коріння)

12.5 мг

Мака перуанська (Lepidium meyenii)

12.5 мг

екстракт 4:1 (еквівалентно 50 мг висушеного коріння)

Допоміжні компоненти:

очищена вода, карамель, етанол, етилванілін, гліцерол, метилпарабен, апельсинова олія, пропилпарабен,
натрію гідроксид, сахароза.

Фірмою-виробником рекомендовано вживати як засіб, що сприятливо впливає на стан нервової
системи, та як додаткове джерело вітамінів. Може вживатися при надмірному емоційному та розумовому
напруженні.

Вживати: дорослим рекомендовано вживати 1 ампулу під час сніданку, розчиняючи вміст ампули у
половині склянки води чи фруктового соку, необхідно уникати вживання ввечері, перед сном.
Рекомендований курс застосування 1 місяць.

Без ГМО
Не є лікарським засобом. Перед вживанням необхідно проконсультуватися з лікарем.
Застереження: не рекомендовано вживати при захворюваннях печінки, артеріальній гіпертензії,

будь-якому психічному розладі, дітям, вагітним, жінкам, що годують груддю, та при індивідуальній чутливості
до компонентів продукту. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід
використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці виробника при температурі не вище 25°С 36 місяців
від дати виготовлення, у сухому, недоступному для дітей місці.
Форма випуску: 20 пластикових ампул по 10 мл (5 ампул у блістері) в картонній коробці.
Дата виробництва або кінцева дата споживання «Вжити до»: дивись на упаковці.
Вироблено на замовлення: «ЮАМЕД ОУ», Торнімяе тн 7-54, Кесклінн, Таллінн, Хар’юмаа, 10145 .
Виробник: «Санте Натюрель (А.Г.) ЛТЕЕ»
Адреса виробництва: бульвар Матте 3555, Броссард, Квебек, Канада, J4Y 2P4
Офіційний представник/пакувальник: ТОВ «КвінтаМед», Сумська 53, Харків, Україна, 61058

ЗАРЯДЖАЙСЯ ЕНЕРГІЄЮ ЩОДНЯ!
СУПЕР ЕНЕРЖЕКС
Добавка дієтична

Додаткова інформація
Властивості.

Супер Енержекс – засіб, компоненти якого сприяють підвищенню фізичної витривалості та
зменшенню проявів розумової та психоемоційної втоми. Вітамінно-рослинний комплекс Супер
Енержекс активізує енергетичний обмін і нормалізує обмін білків, жирів, вуглеводів і нуклеїнових
кислот, тонізує й підвищує стійкість до стресів, зміцнює імунітет і сприяє швидкому одужанню.
Вітаміни групи В нормалізують роботу нервової й серцево-судинної системи, поліпшують
роботу шлунково-кишкового тракту, відновлюють і захищають цілісність шкірного покриву й
слизових оболонок, підтримують емоційне здоров’я, допомагають справлятися зі стресами,
депресіями.
Діючими речовинами коли блискучої є алкалоїди кофеїн, колатин і теотромбін. Саме
комбінація цих речовин визначає збудливу й тонізуючу дію коли блискучої, її здатність
підсилювати фізичну витривалість і прискорювати відновлення після виснажливих навантажень.
Теотромбін у поєднанні з колатином сприяє розщепленню жирів, кофеїн стимулює активність
кори головного мозку й поліпшує розумову діяльність, зменшує прояви втоми.
Елеутерокок колючий називають «сибірським женьшенем». Стимулюючий ефект елеутерококу
проявляється при разовому застосуванні, а його багаторазове вживання чинить тонізуючий
ефект. Тривале застосування елеутерококу призводить до збільшення м’язової маси й фізичної
сили та витривалості. Усі ефекти елеутерококу наростають поступово, але й зберігаються
протягом місяця після припинення вживання засобу.
Женьшень звичайний має імуномоделюючу, кардіопротекторну, стресопротекторну,
гіполіпідемічну, ноотропну, гіпотензивну, антиоксидантну дію. Корені женьшеню багаті на Mn, К,
Ca, Fe, Mg и Sі, вітаміни групи В, ненасичені жирні кислоти, ефірні олії, різноманітні
полісахариди. Біологічно активні речовини женьшеню сприяють відновленню організму після
виснажливого фізичного та/або емоційного навантаження, перебування у стресових ситуаціях
або після перенесеного захворювання.
Ашваганда, завдяки своїм вираженим адаптогенним властивостям і мінімуму побічних ефектів,
отримала назву «індійського женьшеню». Фітостероїди ашваганди мають виражену
протизапальну, стресопротекторну, імуномоделюючу, антиоксидантну і протипухлинну
властивість.
Адаптогенні властивості суми, або «бразильського женьшеню», забезпечують анаболічний
ефект, але не виявляють гормональної дії. Біологічно активні речовини суми сприятливо
впливають на ліпідний і вуглеводний обмін, нормалізують ліпідний профіль крові, що надає сумі
протидіабетичної й гіполіпідемічної активності.
Мака перуанська має виражений тонізуючий і адаптогенний вплив на організм людини.
Завдяки своєму унікальному хімічному складу, мака перуанська позитивно впливає на обмін
речовин, у тому числі на обмін холестерину, симулює роботу імунної системи, підвищує стійкість
до стресу, знижує тривожність і відчуття страху, запобігає розвиткові хронічної втоми та
психоемоційного виснаження, покращує фізичну витривалість і сприяє нарощуванню м’язової
маси, уповільнює процеси старіння.

Застосовують при:
- синдромі хронічної втоми, депресії, стресах;
- виснажливих тренуваннях/важкій фізичній роботі;
- емоційному, психічному й розумовому виснаженні.

Спосіб застосування та дози:
Дорослим рекомендовано вживати 1 ампулу під час сніданку, розчиняючи вміст капсули у половині
склянки води чи фруктового соку.

