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Grinday Relan x 60 kaps
 

Cena: 119,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent GRINDAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z skórki słodkiej pomarańczy (Citrus sinensis) (20% limonen) – Serenzo™; ekstrakt z otrębów ryżowych; substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; ekstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego (Panax ginseng) (5% ginsenozydów); ekstrakt z korzenia i
liści witanii ospałej (Withania somnifera) (10% glikozydów witanolidowych, 32% oligosacharydów): Sensoril® ; ekstrakt z kwiatu
rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla) (5% apigeniny); ekstrakt z słupków szafranu (Crocus sativus) (3% krocyny) – Saffr’Activ®
; amid kwasu nikotynowego (niacyna); koncentrat soku z melona kantalupa (Cucumis melo) – SOD B Extramel® ; chlorowodorek
pirydoksyny (witamina B6).

2 kapsułki zawierają:
Ekstrakt z skórki słodkiej pomarańczy (20% limonen): Serenzo™: 500 mg*
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego (5% ginsenozydów): 180 mg*
Ekstrakt z korzenia i liści witanii ospałej (10% glikozydów witanolidowych, 32% oligosacharydów) – Sensoril®: 100 mg*
Ekstrakt z kwiatu rumianku pospolitego (5% apigeniny): 60 mg*
Ekstrakt z słupków szafranu (3% krocyny) – Saffr’Activ®: 30 mg*
Koncentrat soku z melona kantalupa – SOD B Extramel®: 10,00 mg,
Niacyna: 25 mg (156% RWS)
Witamina B6: 3,50 mg (250% RWS)

RWS: %Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
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Wspiera odporność organizmu na stres.
Wspiera dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne.
Przyczynia się do utrzymania równowagi emocjonalnej.
Pomaga w utrzymaniu pozytywnego nastroju.
Pomaga w odprężeniu.
Pomaga zachować czujność i witalność.
Pomaga utrzymać zdolności fizyczne i psychiczne.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia to 2 kapsułki dziennie, najlepiej podczas posiłku. Preparat popić około 300 ml wody. Nie zaleca się
przyjmowania suplementu wieczorem, przed snem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Grinday Bartosz Ryłko,
ul. Szkolna 16/16
43-340 Kozy.

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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