
Twój Przedstawiciel:

Dla kogo Brain Booster
jest odpowiedni? 

Stosuj Brain Booster w ramach zbilansowanej diety jako element zdrowego, 
aktywnego stylu życia. Suplementy diety nie zastępują zbilansowanej diety,

służą jej uzupełnieniu.

PL5089

Brain Booster jest niezastąpiony dla:
ˇ osób wykonujących pracę umysłową

i uczących się,
ˇ wszystkich żyjących w stresie,
ˇ osób, które zauważają trudności

z zapamiętywaniem,
ˇ osób po infekcjach wirusowych,

doświadczających „mgły mózgowej”,
ˇ w stanach osłabienia fizycznego

i psychicznego.

Aktywuj moc
swojego umysłu

Karta
produktu

Stosowanie:
Przyjmuj 1-2 kapsułki dziennie,
obficie popijając wodą 

O jakiej porze dnia najlepiej przyjmować 
Brain Booster?
Brain Booster możesz przyjmować
o dowolnej porze. Polecamy ranek,
gdy chcesz rozpocząć dzień z pełną 
koncentracją i sprawnością umysłową,
by wspomóc swój mózg przez cały dzień. 

l Najwyższej jakości składniki z gwarancją
procentowej zawartości substancji aktywnych:

Cytrynian magnezu - najlepiej przyswajana,
organiczna postać tego pierwiastka,
standaryzowana na zawartość 110 mg jonów
magnezu.

Ekstrakt z żeńszenia syberyjskiego,
standaryzowany na zawartość 10 mg
ginsenozydów.

l Synergiczne działanie o wysokiej
biodostępności. Receptury opracowane tak,
by każdy składnik przyczyniał się do zwiększenia
bioprzyswajalności całej kompozycji.

l Czysty, wegański skład bez barwników
i wypełniaczy. Zgodnie z filozofią clean label
Brain Booster zawiera tylko składniki aktywne
o pozytywnym działaniu na organizm.

Co wyróżnia Brain Booster spośród 
innych suplementów wspomagających 
sprawność umysłu?



Magnez - pierwiastek życia
ˇ Wspomaga procesy kognitywne oraz 

regenerację mózgu.
ˇ Pomaga w utrzymaniu prawidłowych

funkcji psychologicznych
ˇ wspiera funkcjonowanie układu 

nerwowego.

Ekstrakt z żeńszenia syberyjskiego
ˇ Ułatwia skupienie i zapamiętywanie
ˇ Poprawia wydajność umysłu, pamięć

i zdolności poznawcze. 
ˇ Pomaga obniżyć stres, odprężyć się

i wyciszyć.
ˇ Przyczynia się do poprawy snu, nastroju, 

motywacji i produktywności w pracy. 
ˇ Jako adaptogen pomaga zmniejszyć 

skutki tzw. mgły mózgowej
(stan obniżonej percepcji).

Witamina B6
ˇ Niezbędna do zachowania energii.
ˇ Przyczynia się także do zmniejszenia 

uczucia zmęczenia i znużenia.
ˇ Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 

układu nerwowego.

Witamina D
ˇ Wraz z witaminą B6 zwiększa komórkowe 

wchłanianie jonów magnezu.

Gorsza koncentracja?
Problemy z zapamiętywaniem?
Ciągłe zmęczenie i brak motywacji?
Skurcze i drżenie?
„Mgła mózgowa” i spadek sprawności umysłowej?

Kod 5089

Brain Booster
MAGNESIUM + B6 + GINSENG

Suplement diety,
40 kapsułek

Energia dla Twojego mózgu.
W ginsenozydach jest moc.

Clean labelSkładniki pochodzenia
naturalnego

Brain Booster to biozgodny 
suplement diety dostarczający 
magnezu, ekstraktu
z żeńszenia oraz witamin B6 i D. 

Twój mózg i cały układ nerwowy
dają Ci znać, że potrzebują energii
i właściwego odżywienia. 

Biozgodność
i przyswajalność

Bez wypełniaczy
i konserwantów

Ginsenozydy to substancje aktywne o bardzo 
szerokim spektrum pozytywnego działania,
zawarte w ekstrakcie z żeńszenia:

ˇ Zwiększają wydolność psychofizyczną.
ˇ Wpływają na proces uczenia się i zapamiętywania. 
ˇ Pomagają przeciwdziałać skutkom stresu. 
ˇ Wzmacniają organizm w okresie osłabienie

i zmęczenia. 

Dbaj o swój mózg
– Twoje centrum dowodzenia.
Dostarcz mu energii
i składników odżywczych!

Wegetariański
i Wegański

Skład Brain Booster:

* Referencyjna wartość spożycia

CYTRYNIAN MAGNEZU 690 mg

w tym: jony magnezu 110 mg (29%*)

EKSTRAKT Z ŻEŃSZENIA SYBERYJSKIEGO

WITAMINA B6

WITAMINA D3

110 mg

1 mg (72%*)

7,5 μg (300 j.m.) (150%*)

w tym ginsenozydy ~10 mg

KAPSUŁKA PULLULANOWA

ˇ Poprawia pamięć i sprawność intelektualną.
ˇ Pomaga łatwiej i szybciej przyswajać wiedzę,

zwiększa koncentrację. 
ˇ Podnosi motywację i odporność na stres.
ˇ Dodaje energii. 
ˇ Przyczynia się do zmniejszenia uczucia 

zmęczenia i znużenia. 

Brain Booster dzięki swoim
składnikom:


