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Nervina Antistres Forte 60 tabletek Zakon Bonifratów
 

Cena: 13,22 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)

Postać tabl.powl.

Producent PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITAL.
ŚW. JANA BOŻEGO PW. ZW. NMP

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nervina Antistres forte, 60 tabletek

Nervina Antistres to preparat stworzony zgodnie z zakonną recepturą Zakonu Bonifratrów. Lawenda i męczennica zawarte w
suplemencie diety wspomagają relaksację, a melisa i waleriana przyczyniają się do optymalnego odprężenia.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 tabletka 2 razy dziennie, popijając dużą ilością wody.

Sposób użycia: sole magnezowe kwasu cytrynowego, substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), ekstrakt z ziela melisy
(Melissa officinalis); ekstrakt z owoców głogu (Crataegus oxyacantha); ekstrakt z kwiatów lawendy (Lavandula angustifolia); ekstrakt z
kwiatów męczennicy (Passiflora incarnata L.); ekstrakt z szyszek chmielu (Humuli lupuli); ekstrakt z liści wąkrotki azjatyckiej (Centella
asiatica); ekstrakt z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea); substancje przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe), substancja wypełniająca (sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona),
substancje glazurujące (karagen, glikol polietylenowy, sorbitol); amid kwasu nikotynowego (niacyna); chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6).

2 tabletki zawierają: ekstrakt z ziela melisy 85mg (w tym: 8% polifenoli – 9,4mg), ekstrakt z owoców głogu 75mg, magnez 57mg (15%)*,
ekstrakt z kwiatów lawendy 50mg, ekstrakt z kwiatów męczennicy 50mg, ekstrakt z liści wąkrotki azjatyckiej 30mg, ekstrakt z korzenia
różeńca 30mg (w tym: 45% polifenoli –13,5mg), niacyna 30mg, witamina B6 0,7mg (50%)*.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek składnik preparatu, nie zaleca się stosowania produktu przez dzieci, kobiety w ciąży i
karmiące piersią.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
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Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25 stopi Celsjusza), w oryginalnym kartoniku w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie zawiera alkoholu, nie otępia.

Wyprodukowane w Polsce dla:
Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego
p.w. Zw. Najświęszej Maryi Panny - fate bene fratelli,
ul. Bonifraterska 12,
00-213 Warszawa.
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