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Opis produktu
 

Nervocol Complex, 30 tabletek

Nervocol Complex zawiera wyciągi z melisy, szyszki chmielu, różeńca górskiego i szafranu oraz witaminy: B6, B12, niacynę, ryboflawinę,
tiaminę i tryptofan. Wyciąg z melisy wspiera dobry nastrój i odprężenie. Ułatwia zasypianie i wspomaga zdrowy sen. Wyciąg z szafranu
wspiera równowagę emocjonalną, odpoczynek oraz pomaga utrzymać dobry nastrój. Witaminy B6, B12, niacyna i ryboflawina
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 tabletka 1 raz dziennie.

Składniki: wyciąg z melisy, substancje wypełniająca: celuloza, wyciąg z szyszki chmielu (wyciąg z szyszki chmielu, skrobia
kukurydziana), wyciąg z różańca górskiego, L-tryptofan, wyciąg z krokusa, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowiona, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, amid kwasu nikotynowego, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenk krzemu,
cyjanokobalamina, substancja glazurująca: glikol polietylenowy, barwnik: kompleksy miedziowe chlorofilin, chlorowodorek pirydoksyny,
ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, substancja glazurujące: poliwinylopirolidon, kwasy tłuszczowe, guma arabska.

1 tabletka zawiera: wyciąg z melisy 225mg w przeliczeniu na suszoną melisę 1575mg, wyciąg z szyszki chmielu 50mg w przeliczeniu na
suszoną szyszkę chmielu 200mg, wyciąg z różeńca górskiego 50mg w przeliczeniu na suszony różeniec górski 250mg, l-tryptofanu
40mg, wyciąg z szafranu 20mg w przeliczeniu na suszony szafran 80mg, niacyna 9,6mg (ekwiwalent niacyny) (60%)*, witaminy B12
2,5mcg (100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, ryboflawina (witamina B2) 1,05mg (75%)*, tiamina (witamina B1) 0,97mg (89%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nie stosować u osób poniżej 18 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
Stosować ostrożnie w przypadku osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe lub leki przeciwpłytkowe, ze względu na zawartość
szafranu.

Producent:
Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A.,
ul.Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

