Memo Rapid Intely® é um suplemento alimentar que fornece através da sua cápsula inteligente com alto
poder de absorção nutrientes bioactivos para ajudar a manter o rendimento do cérebro e memória.

Suplemento Alimentar

A quem se destina?
Adultos, idosos e crianças com mais de 12 anos.

Quando usar?
A fórmula de Memo Rapid Intely® ajuda a manter os diversos aspetos da saúde cognitiva,
incluindo a função e a performance cerebrais. Memo Rapid Intely® foi cientificamente
desenvolvido para reforçar a dieta com nutrientes que ajudam a manter o desempenho
mental normal e o bem-estar do cérebro. A sua composição contém uma combinação
única de nutrientes incluindo fosfatidilcolina, extracto seco de semente de guaraná e
extracto seco de raiz de Ginseng que contribuem para a saúde cerebral. Memo Rapid
Intely® é especialmente indicado para pessoas sob elevado stress profissional, estudantes
ou idosos.

Composição

Ingrediente
Fosfatidilcolina 35%,
Extracto Seco de Semente de
Guaraná (min. 10% cafeína)
Extracto Seco de Raiz de Ginseng
(contendo +27% Ginsenosídeos)

Apresentação
Embalagem de 30 Cápsulas softgel.

350 mg
80 mg
(8 mg de cafeína)

DDR
(2 Cápsulas)
700 mg
160 mg
(16 mg cafeína)

50 mg

100 mg

Dose por Cáps.

Saber mais
A manutenção do rendimento cerebral requer o bom funcionamento das células cerebrais
e do complexo neuronal. As células cerebrais não podem ser substituídas e têm, por isso,
a mais alta prioridade na obtenção dos nutrientes. Memo Rapid Intely® tem uma fórmula
adequada para ajudar a manter uma ingestão optimizada de nutrientes e bio-elementos
naturais, que favorecem a manutenção das funções cerebrais.


A Fosfatidilcolina é um fosfolipídio de lecitina com efeitos benéficos
comprovados no corpo humano. A Fosfatidilcolina atua como bio regulador do
sistema nervoso e ajuda a manter a função cognitiva e mental. Auxilia na
memória e na concentração.



O extrato padronizado de raiz de guaraná contém cafeína que atua como um
estimulante para o organismo. O Guaraná melhora o raciocínio, reduz a fadiga
física e mental, proporcionando uma sensação de aumento de energia. Também
auxilia no processo de utilização de energia.



O extrato padronizado de raiz de Ginseng Panax contém compostos
biologicamente ativos que fortalecem e activa a força física e mental do ser
humano. Tem uma Influência positiva sobre a capacidade de concentração, de
memória e de coordenação, contribui para a manutenção da capacidade
intelectual e da vitalidade do organismo.

Memo Rapid Intely® é um suplemento alimentar. Os suplementos alimentares não devem

ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um
modo de vida saudável.

Instruções
Tomar 2 cápsulas softgel duas vezes ao dia com o pequeno-almoço e refeição principal.
Tomar com água ou com uma bebida fria. Não mastigar. Não exceder a toma diária
indicada. Não tomar em jejum.
Tal como com outros suplementos, não é recomendada a utilização Memo Rapid
Intely® por pessoas que sofram de hipertensão e por mulheres grávidas, uma vez que o
produto contém Ginseng. No caso de estar a tomar outros medicamentos procure
aconselhamento médico.

