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NervoCalm Forte, tabletki, 20 szt.
 

Cena: 16,79 zł

Opis słownikowy

Marka NervoCalm

Postać tabletki

Producent Lek-Am

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Melisa

Opis produktu
 

Informacje podstawowe NervoCalm Forte, tabletki, 20 szt.

NervoCalm Forte - suplement diety zawierający składniki w prawidłowym funkcjonowanie układu nerwowego. Produkt przeznaczony dla
osób dorosłych.

Skład NervoCalm Forte, tabletki, 20 szt.

Magnez (cytrynian magnezu), ekstrakt z li?ci melisy lekarskiej (Melissa officinalis),
substancja wype?niaj?ca - celuloza, L-teanina z li?ci zielonej herbaty (Camelia
sinensis), ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus), ekstrakt z
korzenia ró?e?ca górskiego (Rhodiola rosea), substancja glazuruj?ca -
hydroksypropyloceluloza, witamina B3 (amid kwasu nikotynowego), substancje
przeciwzbrylajqce - dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów t?uszczowych,
maltodekstryna, substancja wype?niaj?ca - sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, substancja glazuruj?ca - hydroksypropyloceluloza, substancja
przeciwzbrylaj?ca - talk, barwnik - dwutlenek tytanu, witamina B6 (chlorowodorek
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pirydoksyny), substancja wype?niaj?ca - kwasy t?uszczowe, tiamina (monoazotan
tiaminy), mied? (siarczan miedzi), triglicerydy?rednio?a?cuchowe, barwniki:
ryboflawiny, b??kit brylantowy FCF, tlenki i wodorotlenki ?elaza.

Sk?adniki 2 tabletki % RWS*
Ekstrakt z li?ci
melisy lekarskiej

300 mg ---

L-teanina z li?ci
zielonej herbaty

200 mg ---

Magnez 60 mg 16%

Ekstrakt z
szyszek chmielu
zwycz.

50 mg ---

Ekstrakt z
ró?e?ca
górskiego

20 mg ---

Witamina B1 1,1 mg 100%

Witamina B3 16 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Mied? 1,0 mg 100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie NervoCalm Forte, tabletki, 20 szt.

Ekstrakt z liści melisy lekarskiej wspomaga zredukować napięcie nerwowe oraz wspomaga utrzymanie pozytywnego nastroju i stanu
relaksacji.

L-teanina wpływa odprężająco, wspomaga skupienie uwagi, czujność i koncentrację.

Ekstrakt z szyszek chmielu wpływa odprężająco.

Ekstrakt z różeńca górskiego wpływa korzystnie na samopoczucie psychiczne i fizyczne.

Magnez wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspomaga utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych.

Witamina B6, niacyna, witamina B oraz miedź wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Dawkowanie NervoCalm Forte, tabletki, 20 szt.

Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie.
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Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu.

Informacje dodatkowe NervoCalm Forte, tabletki, 20 szt.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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