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Ps-100+ ( fosfatidilserina ) capsule
vegetale 60 cps FORMULA K

Cine are nevoie de PS-100+?

Persoanele bolnave de Alzheimer (dementa, dementa senila).
Sechele dupa congestii cerebrale care au rezultat in deficiente cognitive si de memorie.
Deficiente cognitive si de memorie.
Deficiente la invatatura (intelegere, memorie recenta).
Activitate cerebrala redusa – o serie de simptome legate de functiile cerebrale, cum ar fi:
afectarea memoriei recente, confuzia, modificarea comportamentului social.
Lipsa de initiativa, tulburari afective si somatice, care pot fi asociate cu o circulatie cerebrala
redusa si cu imbatranirea; in cazuri de pierdere a memoriei.
Elevii si studentii cu probleme de memorie sau supusi la eforturi sustinute ale memoriei
(examene, activitate intelectuala intensa).

Fosfatidilserina (PS) este o substanta solubila in grasimi ce face parte din clasa fosfolipidelor, care
sunt componente necesare ale membranei celulare. Fosfatidilserina se gaseste in concentratie mare
in creier si este necesara pentru functia mintala a creierului.

Fosfatidilserina se gaseste doar in cantitati mici in alimentatia normala. Cantitati relativ mici de
fosfatidilserina se pot gasi in lecitina.

Adultii peste 50 de ani sunt cei mai predispusi la deficienta de fosfatidilserina. Daca apare o
deficienta, aceasta nu poate fi corectata prin alimentatie.

Studiile clinice au aratat ca PS imbunatateste radical functia cognitiva la adulti, in special in cazul
persoanelor care sufera de probleme de memorie, cognitie sau au dificultati cu invatatura.

Se pare ca fosfatidilserina mareste numarul de locuri receptoare neurotransmitatoare din creier. De
aceea, administrata in doze mai mari, 100 mg de 3 ori pe zi, fosfatidilserina imbunatateste functia
mintala la bolnavii de Alzheimer (dementa) sau cei care au suferit traume in urma unor accidente
circulatorii cerebrale (congestie cerebrala).

Adaugarea a 100 mg de ALC (Acetilcarnitina /Acetil-L-Carnitina) pura confera produsului Konig
PS-100+ un efect terapeutic accentuat, dat fiind faptul ca ALC participa la metabolismul creierului
fiind usor transportata prin bariera sange-creier. Acetil-L-Carnitina imbunatateste functia cerebrala
si actioneaza sinergic cu fosfatidilserina.
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COMPOZITIE

Ingrediente / capsulă vegetală:

extract din seminte de soia (Glycine Max) cu 50% fosfatidilserina 200 mg
clorhidrat de  acetil-L-carnitină 100 mg*
capsula: hidroxipropilmetilceluloza
agent de încărcare: celuloză microcristalină
antioxidant:  palmitat de ascorbil

*Doza zilnică nu a fost stabilită

Nu conține:

conservanţi, coloranţi sau îndulcitori artificiali, zahăr, lactoză, ouă, levuri, sare, grâu, soia,
gluten, alune.
organisme modificate genetic.

 

ADMINISTRARE

Modul recomandat de utilizare pentru adulti (inclusiv vegani sau vegetarieni): luaţi o (1)
capsulă de trei ori pe zi sau conform recomandării profesionistului de sănătate.

Recomandare

Pentru Alzheimer, dementa senila, deficiente grave de memorie / cognitie se asociaza sinergic
de la caz la caz, sau la recomandarea specialistului cu: NADH, Neuro Maximizer, Gotu
Kola, Lion’s Mane (Coama Leului), Stemulin.

Atentionari

A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic!
A nu se administra persoanelor cu alergie la oricare dintre ingrediente, dacă sunteţi
însărcinată sau dacă alăptaţi.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici.
A nu se folosi dacă sigiliul de siguranţă este deteriorat sau lipseşte.
A se păstra ferit de lumină directă, căldură și umiditate în ambalajul originar.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viață sănătos.

Acest produs este un supliment alimentar si nu are ca scop diagnosticarea, tratarea, vindecarea sau
prevenirea vreunei boli.
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