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Avet Premium Stress End Ashwagadha + Różeniec x 60 kaps
 

Cena: 28,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), standaryzowany ekstrakt z korzenia ashwagandhy, standaryzowany ekstrakt z
korzenia różeńca górskiego, hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu).

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z korzenia Ashwagandhy (Withania somnifera) - 100 mg*
w tym witanolidy3% - 3 mg*

Ekstrakt z korzenia Różeńca Górskiego* (Rhodiola Rosea L.) - 100 mg*
w tym rozawiny 3% - 3 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
AVETPREMIUM STRESS END to suplement polecany dla osób narażonych na stresujące sytuacje i stany napięcia emocjonalnego.

Dzięki połączeniu dwóch standaryzowanych ekstraktów z ashwagandhy i różeńca suplement diety wspomaga odporność na
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stres, a także przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i pomaga w zasypianiu.
Dodatkowo, ashwagandha pomaga w utrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej w przypadku osłabienia, zmęczenia i
spadku koncentracji.
Jest produktem w 100% wegańskim i zawierającym naturalne ekstrakty.

Przeciwwskazania
Nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek składnik oraz przez dzieci, kobiety w ciąży, karmiące
piersią, osoby stosujące leki nasenne, uspokajające i przeciwpadaczkowe.

Stosowanie
Dorośli 1 kapsułka dziennie, popijając szklanką wody.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, temperaturze poniżej 25 ̊C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.

Producent
AVETPHARMA sp.z o.o.
Ul. Fleminga 33B,
03-176 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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