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NervoCalm Forte, 20 tabletek
 

Cena: 18,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać Tabletki

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

NervoCalm Forte, 20 tabletek

Wiele osób żyje w ciągłym stresie, związanym głównie z wykonywaną pracą. Wsparciem dla funkcjonowania w warunkach napięcia
nerwowego będzie suplement diety NervoCalm Forte. Zawiera on roślinne wyciągi m.in. z melisy, chmielu oraz różeńca górskiego.

Składniki:
Ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis), magnez (cytrynian magnezu), L-teanina z liści zielonej herbaty (Camelllia sinensis), ekstrakt z
szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus), ekstrakt z różeńca górskiego (Radiola Rhosea) standaryzowany na zawartość 1%
rozawin, witamina B3 (amid kwasu nikotynowego), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (monoazotan tiaminy), miedź
(siarczan miedzi), substancje pomocnicze: maltodekstryna (substancja wypełniająca), celuloza mikrokrystaliczna (substancja
wypełniająca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowanej (substancja spulchniająca), hydrosypropylometyloceluloza (substancja glazurująca),
hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca), talk (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (barwnik), celuloza
mikrokrystaliczna (substancja glazurująca), kwasy tłuszczowe (substancja wypełniająca), ryboflawina (barwnik), błękit brylantowy
(barwnik), tlenki i wodorotlenki żelaza (barwnik).

Zawartość składników w 2 tabletkach (zalecanej dziennej porcji): ekstrakt z liści melisy – 300mg, L-teanina z liści zielonej herbaty –
200mg, magnez – 60mg (16% ZDS), ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego – 50mg, ekstrakt z różeńca górskiego – 20mg, witamina
B3 – 16mg (100% ZDS), witamina B6 – 1,4 mg (100% ZDS), witamina B1 – 1,1mg (100% ZDS), miedź – 1mg (100% ZDS).
ZDS – zalecane dzienne spożycie.

Działanie:
Kompozycja naturalnych składników w postaci roślinnych wyciągów oraz składników mineralnych i witamin wspomaga układ nerwowy
dwukierunkowo: działa uspokajająco oraz umożliwia normalne funkcjonowanie w warunkach stresowych. Ekstrakt z liści melisy działa
redukująco na napięcie nerwowe. Odprężenie zapewnia ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego. Natomiast ekstrakt z różeńca
górskiego umożliwia organizmowi przystosowanie się do stresujących sytuacji oraz stresu emocjonalnego. Wspomaga percepcję i
pozytywnie nastraja. Magnez redukuje uczucie znużenie i zmęczenia, wpływa również na utrzymanie prawidłowych funkcji
psychologicznych. Kompleks witaminowy (B3, B6, B1) oraz miedź wspierają pracę układu nerwowego, a L-teaniana przynosi odprężenie,
wspomaga koncentrację oraz uwagę.
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Zastosowanie:
Suplement diety NervoCalm Forte przeznaczony do stosowania u osób, które żyją w stresie długotrwałym lub okresowym. Preparat dla
osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: osoby dorosłe – 2 tabletki. Przyjmować 1 tabletkę 2 razy dziennie, popijając wodą. Tabletek nie wolno
rozgryzać. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Masa netto: 15g.
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