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Natures Aid 
Pro-Cognitiv® 
Maisto papildas. Protinei veiklai. Su gyvosiomis bakterijomis. 
60 kapsulių.  
Grynasis kiekis: 33 g. 
 
Be dirbtinių dažiklių, kvapiųjų medžiagų, konservantų. 
Be laktozės, pieno produktų. 
Be mielių. 
Be sojos.  
Be glitimo.  
Tinka vegetarams ir veganams. 
 
Magnis, niacinas, vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą 
ir psichologinę funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.  
Pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą, steroidinių hormonų, 
vitamino D ir kai kurių neuromediatorių sintezę ir apykaitą. 
Folio rūgštis, vitaminai B6 ir B12 padeda normalią homocisteino apykaitą. 
 
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. 
 
Sudedamosios dalys. Magnio oksidas, kalcio D-pantotenatas, augalinės kilmės kapsulės 
apvalkalas celiuliozė, lipnumą reguliuojanti medžiaga mikrokristalinė celiuliozė, 
piridoksino hidrochloridas, tiamino hidrichloridas, riboflavinas, nikotinamidas, vitamino 
B12 kompleksas (ciankobalaminas, lipnumą reguliuojanti medžiaga kalcio fosfatas), 
pteroilmonoglutamo rūgštis, Lactobacillus acidophilus, lipnumą reguliuojančios medžia-
gos: augalinės kilmės riebalų rūgščių magnio druskos, riebalų rūgštys; Bifidobacterium 
bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus. 
 

 1 kapsulėje 

Tiaminas (B1) 20 mg (1818 % RMV*) 

Riboflavinas (B2) 20 mg (1429 % RMV*) 

Niacinas (B3) 20 mg (125 % RMV*) 

Vitaminas B6 25 mg** (1786 % RMV*) 

Folio rūgštis 200 µg (100 % RMV*) 

Vitaminas B12 200 µg (8000 % RMV*) 

Pantoteno rūgštis (B5) 100 mg (1667 % RMV*) 

Magnis 75 mg (20 % RMV*) 

Gyvųjų bakterijų kultūros: 39.5 mg (10x109) organizmų 

- Lactobacillus acidophilus  

- Lactobacillus casei  

- Bifidobacterium bifidum  

- Lactobacillus rhamnosus  

*RMV- referencinė maistinė vertė.  
**Ilgalaikis vitamino B6 vartojimas gali sukelti dilgčiojimą ir galūnių tirpimą. 
 
 
Vartojimas. Suaugusiesiems nuo 18 metų vartoti po 1 kaps. dieną valgio metu. Vartoti 
kasdien, norint pasiekti geriausią rezultatą. 
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas 
kaip maisto pakaitalas. Nėščioms ir maitinančioms moterims, bei tiems, kurie vartoja 



receptinius vaistus ar turi ypatingų medicininių būklių, pasikonsultuoti su gydytoju ar 
vaistininku prieš vartojimą. 

 Nereikia laikyti šaldytuve 

 Atsparus tulžiai 

 Atsparus skrandžio rūgštims 

 Atsparus antibiotikams 

 10 milijardų gyvųjų bakterijų kultūrų 

 4 ištirtos padermės 
 
Pro-Cognitiv®- specialiai sukurta cheminė formulė. 
 
Stabilumas: gyvųjų bakterijų kultūrų skaičius 10x109 1 kapsulėje išlieka iki galiojimo 
pabaigos. 
 
Laikymas. Vaikams nepasiekiamoje, sausoje, vėsioje vietoje. 
 
Geriausias iki ... (pabaigos)/ Partijos Nr.: žr. ant pakuotės apačios. 
 
Gamintojas: Natures Aid Ltd, Preston, PR4 2DQ, Jungtinė Karalystė. 
 
Platintojas: UAB „STADA Baltics“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva. El. 
paštas: stada.baltics@stada.com. 
 


