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Destresan Max, 24 kapsułki stres rumianek melisa
 

cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 24 sztuki

Postać kapsułki

Producent Oleofarm

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Magnez

Opis produktu
 

Ekstrakt z liści melisy wpływa korzystnie na efektywność odprężenia i wyciszenie organizmu. Wspomaga proces relaksacji i
odpoczynku. Pomaga w utrzymaniu dobrego samopoczucia i pogodnego nastroju w ciągu dnia. Ekstrakt z korzenia różeńca
górskiego wspiera organizm w pokonywaniu stresu emocjonalnego. Wspomaga zachowanie spokoju i odprężenia w sytuacjach
stresowych.

Magnez jest niezbędny dla prawidłowej pracy układu nerwowego i mózgu. Wspomaga prawidłowe przewodzenie impulsów nerwowych.

Witamina B6 ułatwia wchłanianie i optymalne wykorzystywanie magnezu w komórkach. Jest ważna dla prawidłowej pracy układ
nerwowego i zachowania właściwej pobudliwości nerwowej mięśni

Destresan Max może być stosowany jest w celu utrzymania prawidłowej pracy układu nerwowego w sytuacjach stresowych.
Wspomaga zachowanie spokoju, ułatwia odpoczynek i relaksację. Polecany jest osobom mającym trudności z pokonywaniem stresu,
osobom przepracowanym oraz osobom odczuwającym niepokój i napięcie nerwowe.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli 1 kapsułka dziennie.

Skład

Ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis), tlenek magnezu, żelatyna (składnik otoczki), ekstrakt z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola
rosea), celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu
(substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (barwnik), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), indygokarmin (barwnik).

Składniki, 1 kapsułka, % RWS*
Ekstrakt z liści melisy, 300 mg, -
Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego, 30 mg, -
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 Magnez, 56 mg, 15%
Witamina B6, 1,4 mg, 100%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Uwagi do stosowania

Nie nalezy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zróżnicowanego odżywiania i prowadzenia zdrowego trubu
życia.

Zawartość:

24 kapsułki

Producent / Podmiot odpowiedzialny: OLEOFARM

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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