
 

Sundose For Mental Focus 

Suplement diety. Produkt może zawierać składniki odzwierzęce (laktoferynę z 
mleka) oraz soję. 
Oświadczenia zdrowotne: 
• Kwas DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu. Korzystny efekt 

występuje w przypadku spożycia 250 mg DHA dziennie. 
• Żeń-szeń koreański przyczynia się do optymalnej aktywności umysłowej i poznawczej oraz 

pomaga w utrzymaniu sprawności fizycznej i umysłowej w przypadku osłabienia, 
wyczerpania, zmęczenia i utraty koncentracji. 

• Bakopa drobnolistna wspomaga zdolność uczenia się, pamięć, koncentracje oraz funkcje 
poznawcze. 

Zawartość opakowania: 
Słoiczek z kwasami Omega 3: 30 kapsułek miękkich. 

Słoiczek z L-teaniną i bakopą: 30 kapsułek twardych 

Słoiczek z Żeń-szeniem koreańskim: 30 kapsułek twardych. 

Kapsułka Miękka 1Dzienna porcja 

3EPA 330 mg 

4DHA 220 mg 

 
Kapsułka twarda 1Dzienna porcja 

L-teanina 125 mg 

Ekstrakt z bakopy drobnolistnej 125 mg 

 
Kapsułka Twarda 1Dzienna porcja 

Ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego 300 mg 

1Dzienna porcja –1 Kapsułka miękka, 1 Kapsułka twarda z choliną, 1 

Kapsułka twarda z sylimaryną, kwasem foliowym i fosfolipidami. 

2 RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych. 

3EPA - Kwas Eikozapentaenowy, 4DHA - Kwas Dokozaheksaenowy. 

Zalecana dzienna porcja do spożycia: 

1 x Kapsułka miękka / dzień. 

1 x Kapsułka twarda / dzień. 

1 x Kapsułka twarda / dzień. 
Kapsułki należy popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w 

ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej 

diety. 

Składniki: 

Kapsułka miękka: olej rybi (33% EPA/22% DHA), składnik otoczki: 
żelatyna, gliceryna, woda; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli. 

Kapsułka twarda: L-teanina 98%, ekstrakt z bakopy drobnolistnej (50% 
bakozydów), składnik otoczki: hydroksypropylometyloceluloza. 
Kapsułka twarda: ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego (10% 
ginsenozydów), składnik otoczki: hydroksypropylometyloceluloza. 

Najlepiej spożyć przed: Patrz data na opakowaniu jednostkowym. 

Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym, chłodnym i 
zacienionym miejscu. Chronić przed dziećmi. 

Uwaga: 

Przeciwskazanie - nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. 

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej i 

zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. 

Masa netto: 63,3 g 

Wyprodukowano przez: 
Sundose sp. z o.o. 
Ul. Vetterów 1 
20-277 
Lublin. 


