
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Health Labs 4Mind ChillMe x 60 kaps - dostępne ostatnie
sztuki
 

Cena: 89,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HEALTH LABS CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Suchy ekstrakt z liści bazylii azjatyckiej – tulsi (Ocimum tenuiflorum L.) zawierający 2‑5% kwasu ursolowego DER 20:1, suchy ekstrakt z
liści zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) Kuntze) zawierający 98% polifenoli, 70% katechin, 55% galusanu epigallokatechiny – EGCG
DER 20:1, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, suchy ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) Kuntze)
zawierający 98% L‑teaniny DER 480:1, suchy ekstrakt z korzeni witanii ospałej (Withania somnifera) zawierający 7% witanolidów DER
20:1, skrobia ryżowa, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

2 kapsułki zawierają:
Ekstrakt z bazylii azjatyckiej - tulsi: 500 mg*

w tym kwas ursolowy: 17,5 mg*

Ekstrakt z zielonej herbaty: 500 mg*, w tym:

polifenole: 490 mg*
katechiny: 350 mg *

EGCG: 275 mg*
Ekstrakt z zielonej herbaty: 204 mg*

w tym L‑teanina: 200 mg*

Ekstrakt z witanii ospałej (Ashwagandha): 142 mg*
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w tym witanolidy: 10 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
68 kapsułek (48,6 g)

Charakterystyka

W składzie suplementu diety ChillMe znajdują się adaptogeny (Ashwagandha i Tulsi), które wspierają organizm w walce ze
stresem, pomagają uspokoić nerwy i wyciszyć organizm.
Obecność nootropików pozytywnie przyczynia się do aktywności mózgu, gospodarki neuroprzekaźników. Dzięki łatwości w
pokonywaniu bariery krew‑mózg, wspiera prawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.
L-teanina przyczynia się do zwiększenia tolerancji na stres.
EGCG (galusan epigalokatechiny) przyczynia się do zmniejszenia negatywnych skutków stresu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym i chłodnym miejscu.

Producent
Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Health Labs Sp. z o.o.)
ul. Sienkiewicza 81/3/200
15‑003 Białystok

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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