
FRESHBRAIN

Doplněk stravy | Den, noc 30 + 30 tablet | 10 + 10 tablet

FreshBrain je originální výrobek určený pro podporu mozkové aktivity a optimální 
odpočinek.

Složka Den:

Klanopraška zvyšuje schopnost adaptace organismu ke stresu. Jinan podporuje 
periferní krevní oběh, příznivě působí na mozkovou aktivitu a mentální výdrž, 
zrak a sluch. Pomáhá udržovat jasnou mysl a paměť ve stresových situacích 
i  s postupujícím věkem. Kotvičník přispívá k  udržování železa v krvi, čistí krev, 
podporuje srdeční činnost. Guarana pomáhá udržovat mentální aktivitu, pozornost 
a paměť. Eleuterokok podporuje krevní oběh a tím napomáhá mozkové aktivitě. 
Dodává mentální i fyzickou energii, pomáhá obnovit síly při únavě a vyčerpání, 
pomáhá při rekonvalescenci a regeneraci. Vitamíny B1, B6, B12 a kyselina listová 
podporují psychickou činnost, vitamíny B1, B2, B6 a B12 přispívají k normálnímu 
energetickému metabolismu, podporují funkci nervové soustavy. Vitamíny B2, B6, 
B12 a kyselina listová pomáhají snižovat únavu a vyčerpání. Vitamín C podporuje 
energetický metabolismus, přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, pomáhá 
udržovat normální činnost nervové soustavy a psychickou aktivitu.

Složka Noc:

Kozlík zklidňuje při podráždění, napětí a stresu, navozuje uvolnění a relaxaci, 
usnadňuje usínání, pomáhá udržovat přirozený spánek. Chmel uklidňuje nervovou 
soustavu, podporuje dobrý spánek. Meduňka zklidňuje organismus při vnitřním 
napětí, přináší optimální relaxaci, pomáhá normální činnosti oběhové soustavy, 
udržuje hormonální rovnováhu a příznivě působí na kvalitu spánku. Mučenka 
umožňuje klidný odpočinek, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje spánek.

Složení 1 tablety

Den: lecitin (výrobek ze sójových bobů) 300 mg, klanopraška čínská 
(Schisandra chinensis) extrakt z plodu 50 mg, jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) 
extrakt z listu 24/6 50 mg, kotvičník pozemní (Tribulus terrestris) extrakt z rostliny 
50 mg, paulínie nápojná – guarana extrakt ze semen 50 mg, všehojovec ostnitý 
(Eleutherococcus senticosus) extrakt z kořene 20 mg, vitamín C (kyselina 
L-askorbová) 15 mg (18,7 % RHP*), vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid) 5 mg  
(357 % RHP), protispékavá látka: stearát hořečnatý, vitamín B1 (thiamin-
hydrochlorid) 1,5 mg (136 % RHP), vitamín B2 (riboflavin) 1,5 mg (107 % RHP), 
plnidlo: mikrokrystalická celulóza, kyselina listová (folát) 600 µg (300 % RHP), vitamín 
B12 (kyanokobalamin) 10 µg (400 % RHP). * RHP = referenční hodnota příjmu.



Noc: lecitin (výrobek ze sójových bobů) 300 mg, kozlík lékařský (Valeriana 
officinalis) extrakt z kořene 50 mg, chmel otáčivý extrakt ze šištic 50 mg, meduňka 
lékařská (Melissa officinalis) extrakt z natě 50 mg, mučenka pletní (Passiflora 
incarnata) extrakt z natě 50 mg, protispékavá látka: stearát hořečnatý, včelí mateří 
kašička 15 mg, plnidlo: mikrokrystalická celulóza.

Doporučené denní dávkování:

Den: 1 tableta za den, ráno s prvním jídlem. Noc: 1 tableta za den, ½ - 1 hodinu 
před spaním.

Hmotnost obsahu: viz. obal

Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. 
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k používání 
jako náhrada pestré stravy. Během užívání přípravku doporučujeme zvýšit příjem 
tekutin.

Způsob skladování:

Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte uzavřené, v suchu, mimo dosah přímého 
slunečního záření, při teplotě 10–25 °C. Chraňte před teplem, světlem, mrazem.

TENTO VÝROBEK JE DOPLŇKEM STRAVY. NENÍ LÉKEM, NELZE JEJ 
ZA PŘEDEPSANÉ LÉKY ZAMĚŇOVAT A NEMÁ SCHVÁLENÉ LÉČIVÉ 
ÚČINKY.

Nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Při kombinaci s léky 
se poraďte se svým lékařem.

Minimální trvanlivost a číslo šarže uvedeno na obalu. Notifikováno 
na MZe ČR.

Výrobce: NeoZen s.r.o., Komenského nám. 141/5, Třebíč, 674 01

Naše další produkty si můžete prohlédnout na:

www.neozen.cz


