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Nervocalm Forte, 20 tabletek
 

cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 20 tabletek

Postać Tabletki

Producent LEKAM

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie układ nerwowy

Opis produktu
 

Opis:

Suplement diety Nervogran forte został stworzony z myślą o osobach, które narażone są na długotrwały lub okresowy stres. Ze względu
na prowadzony tryb życia muszą one funkcjonować w stresujących sytuacjach. Dzięki bogatej kompozycji składników Nervocalm Forte
zapewnia dwukierunkowe wspomaganie układu nerwowego: uspokaja i pozwala normalnie funkcjonować w sytuacjach stresu.

Działanie

  Suplement Nervocalm zawiera naturalne składniki: ekstrakt z liści melisy wpływa na znaczącą i widoczną redukcję napięcia.

  Rożeniec górski pomaga organizmowi zaadaptować się w sytuacji stresowej.

  Zawarte w tabletkach witaminy z grupy B są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, natomiast magnez
niweluje uczucie zmęczenia, pobudza organizm, wzmacnia mięśnie i koi nerwy.

Skład

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,
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 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).

Zalecana do spożycia dzienna porcja

  Przyjmować 1 tabletkę 2 razy dziennie, popijając wodą.

  Tabletek nie wolno rozgryzać.

  Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Uwagi do stosowania

  Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

  Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Sposób przechowywania
15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: LEK-AM SP. Z O.O.

Pozwolenie: GIS 04/16
 

Parametry

Wybierz moc 5 mg (0,00 PLN)
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