
Bijsluiter 

Biocure® Long Action Intellect 
 
Samenstelling per tablet 
Vitamine B3  125%*  20 mg 
Vitamine B6  50%*  0,7 mg 
IJzer  71%*  10 mg 
Eleutherococcus senticosus 140 mg 
Paullinia cupana 100 mg 
 
* = % RI = % Referentie-innames 
 
Eigenschappen 
Biocure® Long Action Intellect bevat ijzer, twee belangrijke B-vitamines (B3 en B6), 
Siberische ginseng (Eleutherococcus senticosus) en guarana (Paulinia cupana). Een 
combinatie voor doorzetters. 
IJzer helpt bij het verminderen van vermoeidheid en ondersteunt een normale verstandelijke 
(cognitieve) functie, zoals geheugen en concentratie. Guarana is een plant die reeds bij de 
Indianen gekend was. Siberische ginseng is een adaptogeen. Adaptogenen zijn stoffen die 
het lichaam in evenwicht houden, zelfs onder stressvolle omstandigheden. Siberische 
ginseng werkt daarom als stressbuffer bij kortstondige stress. Vitamine B3 en B6 dragen bij 
tot het normaal functioneren van het zenuwstelsel. 
Biocure® Long Action Intellect is een Long Action formule. Dit wil zeggen dat alle actieve 
stoffen geleidelijk in het lichaam terechtkomen waar deze langzaam opgenomen worden. 
Deze unieke formule zorgt tegelijk voor een onmiddellijke werking. Biocure® Long Action 
Intellect werkt daarom snel, krachtig en langdurig. 
Biocure® Long Action Intellect bevat twee gestandaardiseerde planten: Siberische ginseng en 
guarana. Door standaardisering van planten wordt per dosering steeds dezelfde hoeveelheid 
plantenmateriaal toegediend. Dit ondersteunt de goede werking van Biocure® Long Action 
Intellect. 
 
Wanneer gebruiken 

- ondersteunt de normale verstandelijke ontwikkeling 
- helpt bij kortstondige stress 
- bevordert alertheid en concentratie 

 
Gebruiksaanwijzing 
Jongeren vanaf 12 jaar: 1 tablet per dag. Studenten vanaf 18 jaar: 2 tabletten per dag. Bij 
voorkeur in de voormiddag innemen met een beetje water. 
 
De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als 
vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl 
worden gebruikt. 
 
Houdbaarheid 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Onder 25°C bewaren. Dit product is houdbaar tot de 
datum aangeduid op de verpakking. 
 
Verpakking en aflevering 
Doos van 40 filmomhulde tabletten in blisterverpakking. Verkrijgbaar in de apotheek. 
 
 
Alle bovenstaande claims zijn enkel geldig voor volwassenen.  
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