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Magic Health Food 
Beautiful Mind – suplement diety 
Ekstrakcja CO2 
100 ml  

  
 Alergeny 

Surowiec nie zawiera alergenów. Na terenie 
zakładu, z którego pozyskiwany jest olej 
występują następujące alergeny: dwutlenek 
siarki, gorczyca, gluten. 
 
Warunki przechowywania  
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych 
dzieci. Przechowywać w suchym i chłodnym 
miejscu. Chronić przed promieniowaniem 
słonecznym. Wstrząsnąć przed użyciem. 
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w 
ciągu dnia. Suplement diety nie może być 
stosowany jako substytut (zamiennik) 
zróżnicowanej diety. Produkt dla osób dorosłych. 
Nie zaleca się stosowania u dzieci, młodzieży, 
kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. 
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne 
dla zachowania zdrowia. 
 
Informacje dodatkowe: 
Nie zawiera konserwantów. 
Produkt nie jest klasyfikowany jako substancja 
niebezpieczna. 
Surowiec oraz produkt nie zawierają składników 
GMO i nie zostały poddawane promieniowaniu 
jonizującemu. 
 
Zalecana porcja: 
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia 
niezbędna do uzyskania korzystnego działania 
produktu: 3 x 11 kropli 
 
Oświadczenie pending: 
*Wspomaga pamięć i koncentrację w 
prawidłowym funkcjonowaniu 
Objętość netto: 
100 ml  
Opakowanie: 
Produkt pakowany jest w butelki z ciemnego zkła 
zakraplaczem. 

  
Nazwa produktu: 
Ekstrakt z soplówki jeżowatej i ashwagandhy w oleju z nasion wiesiołka 
dwuletniego.  
 
Opis produktu 

 

Suplement diety powstaje poprzez połączenie ze sobą ekstraktów 
powstałych w procesie ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym. Każdy 
ze składników suplementu stanowi ekstrakt, który powstał z poprzez 
ekstrakcję z udziałem etanolu, a następnie  proces destylacji i filtracji. 
Produkt pakowany jest w butelki z ciemnego szkła z zakraplaczem. 
 

 

 

Termin przydatności do spożycia:  
6 miesięcy od daty produkcji.  
  
Składniki:  
Olej CO 2 z nasion wiesiołka dwuletniego (Oenothera biennis L.) 
uzyskany w procesie ekstrakcji nadkrytycznym CO2, *ekstrakt z korzenia 
Ashwagandhy (Withania somnifera L.) uzyskany w procesie ekstrakcji 
nadkrytycznym CO2, ekstrakt z suszonego owocnika soplówki jeżowatej 
(Hericium erinaceus (Bull.) Pers.) uzyskany w procesie nadkrytycznym 
CO2. 

 
Wymagania sensoryczne: 
 

Wygląd: 
 

płynna  ciecz o barwie żółtej z odcieniem 
pomarańczowo-złocistym, możliwe widoczne drobinki 
zastosowanych ekstraktów, widoczny osad podczas 
przechowywania w lodówce 
 

Smakowitość w 
temperaturze + 20°C  

intensywny, wyrazisty, bez zapachów i posmaków 
obcych, niedopuszczalny smak i zapach zjełczały 

Konsystencja w 
temperaturze pokojowej 

płynna 

Klarowność 
produkt w lodówce zestala się/ mętnieje. Po wyjęciu z 
lodówki wraca do konsystencji klarownej 

 
 

 
 
 
 

 

Nazwa składnika  
Ilość w zalecanej dziennej porcji 
do spożycia (33 krople) 

Olej z nasion wiesiołka dwuletniego 
(Oenothera biennis L.) 

1009 mg 

Ekstrakt z korzenia Ashwagandhy (Withania 
somnifera L.) 

9 mg 

Ekstrakt z suszonego owocnika soplówki 
jeżowatej (Hericium erinaceus (Bull.) Pers) 

16 mg 
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