
MindSet 

suplement diety 

10 kapsułek 

Wyciągi z miłorzębu i wąkroty azjatyckiej wspierają prawidłowe funkcje poznawcze m.in. pamięć, 

koncentrację i proces uczenia się. 

Witaminy B6 i B12 przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz 

zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.  

Wyciągi z imbiru i rozmarynu pozwalają poczuć więcej energii, przydatnej w chwilach znużenia. 

Wyciąg z dziurawca pomaga utrzymać pozytywny nastrój. 

Wysoka zawartość witamin B6 i B12. 

Składniki 
1 kapsułka  

(zalecana porcja dzienna) 

L-karnityna 250 mg 

Wyciąg z ziela dziurawca (Hypericum perforatum) 75 mg 

Wyciąg z liści wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica; Gotu kola) 50 mg 

L-tyrozyna 50 mg 

L-teanina 40 mg 

Wyciąg z lakownicy żółtawej (Ganoderma lucidum) 30 mg 

Wyciąg z grzybni lakownicy żółtawej (Ganoderma lucidum) 20 mg 

Kwas alfa-liponowy 20 mg 

Wyciąg z imbiru (Zingiber officinale) 15 mg 

Wyciąg z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba) 12 mg 

Wyciąg z liści rozmarynu (Rosmarinus officinalis) 5 mg 

Witamina B6 2 mg (143% RWS*) 

Kwas foliowy 50 mcg (25% RWS*) 

Witamina B12 3 mcg (120% RWS*) 

*RWS – referencyjna wartość spożycia 

Składniki: chlorowodorek acetylo-l-karnityny, substancja pochłaniająca wilgoć: celuloza 

mikrokrystaliczna; składnik kapsułki: żelatyna; wyciąg z ziela dziurawca (Hypericum perforatum) 10:1, 

wyciąg z liści wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica; Gotu kola) 20:1, L-tyrozyna, L-teanina, składnik 

kapsułki: woda; wyciąg z lakownicy żółtawej (Ganoderma lucidum) 10:1, wyciąg z grzybni lakownicy 

żółtawej (Ganoderma lucidum) 10:1, kwas R-alfa-liponowy, wyciąg z korzenia imbiru (Zingiber 

officinale) 10:1, wyciąg z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba) 50:1, wyciąg z liści 

rozmarynu (Rosmarinus officinalis) 10:1, substancja wypełniająca: sole magnezowe kwasów 

tłuszczowych; pirydoksalo-5’-fosforan, kwas pteroilomonoglutaminowy, metylokobalamina. 



Zalecane spożycie: 1 kapsułka raz dziennie w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji 

do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej 

diety. Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego 

funkcjonowania organizmu. 

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM (miesiąc/rok) I NR PARTII: patrz na spodzie 

opakowania. 

Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie spożywać produktu, jeśli zabezpieczenie 

opakowania zostało naruszone. 

Podmiot odpowiedzialny za informacje na temat żywności: 

Coral-Club Polska Sp. z o.o., ul. Licealna 14, 96-500 Sochaczew. 

 


