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Destresan MAX 30 kapsułek
 

Cena: 12,70 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 kaps. (2 blist.po 12 szt.)

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Destresan Max, 30 kapsułek

suplement diety

Destresan max to unikalny preparat zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych: z liści melisy i korzenia różeńca górskiego oraz
magnezu i witaminy B6. Ekstrakt z liści melisy wspiera organizm w utrzymaniu stanu relaksacji i wyciszenia. Pomaga też w utrzymaniu
dobrego samopoczucia i pogodnego nastroju w ciągu dnia. Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego wspiera organizm w pokonywaniu
stresu emocjonalnego i napięcia nerwowego. Magnez i witamina B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i
utrzymaniu właściwych funkcji psychologicznych.

Składniki:

Ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis), tlenek magnezu, żelatyna (składnik otoczki), ekstrakt z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola
rosea), substancja wypełniająca: celuloza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydoksyny, barwnik: indygokarmin.

1 kapsułka zawiera: 300 mg ekstraktu z liści melisy, 30 mg ekstraktu z korzenia różeńca górskiego, 56 mg magnezu (15%*), 1,4 mg
witaminy B6 (100%*).

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto:

16g

Właściwości:

  Polecany osobom mającym trudności z pokonywaniem stresu, przepracowanym oraz odczuwającym niepokój i napięcie nerwowe.
  Naturalny, bogaty skład (ekstrakty roślinne, magnez, witamina B6).
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  Składniki o potwierdzonym działaniu.
  Skuteczne dawki składników.
  Preparat polecany jest osobom mającym trudności z pokonywaniem stresu, osobom przepracowanym oraz osobom odczuwającym
niepokój i napięcie nerwowe.

Zalecane dzienne spożycie:

Dorośli 1 kapsułka dziennie.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Ważne informacje:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety ani aktywnego trybu życia. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego i zróżnicowanego
odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Istnieje wiele czynników ryzyka choroby. Zmiana jednego z tych czynników ryzyka
może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go.

Producent:

Oleofarm

Ważne wskazówki:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
Oleofarm Sp. z o.o.,

ul. Mokronoska 8,

52-407 Wrocław.
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