
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

Nervocol SEN 30 tabl.
 

Cena: 10,33 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nervocol Sen, 30 tabletek

Nervocol Sen to złożony suplement diety opierający swoje działanie na połączeniu melatoniny i L-tryptofanu z naturalnymi ekstraktami
pochodzącymi z krokusa i ashwagandhy oraz witaminami z grupy B. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie. L-
tryptofan jest organicznym związkiem chemicznym z grupy aminokwasów biogennych, który nie jest dostarczany przez ludzki organizm.
Ekstrakt z krokusa przyczynia się do zachowania równowagi emocjonalnej oraz pomaga się zrelaksować, podobnie jak wyciąg z
korzenia Withania Somnifera (ashwagandha). Witaminy B2, B6 i B12 pomagają zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia oraz wspierają
prawidłowy przebieg procesów metabolicznych. Witamina B6 i B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie.

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza; l-tryptofan, wyciąg z krokusa, wyciąg z korzenia Withania Somnifera, substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
substancja glazurująca:hydroksypropylometyloceluloza; chlorowodorek pirydoksyny, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu;
cyjanokobalamina, substancja glazurująca: glikol polietylenowy, barwnik: dwutlenek tytanu; ryboflawina, melatonina, substancja
glazurująca: poliwinylopirolidon, guma arabska, barwnik: błękit patentowy V, substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe.

1 tabletka zawiera: l-tryptofan 50mg, wyciąg z krokusa uprawnego 20mg, w przeliczeniu na susz. krokus 80mg, wyciąg z korzenia
Withania Somnifera (Ashwaganda) 50mg, standaryzowany na zaw. withaholid 5% 2,5mg, melatonina 1mg, ryboflawina (witamina B2)
1,4mg (100%)*, witamina B6 3,5mg (250%)*, witamina B12 2,5mcg (100%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

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.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ilość netto: 10g (30 tabletek po 333mg).

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