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Health Labs Care RestMe x 60 kaps
 

Cena: 88,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HEALTH LABS CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sole magnezowe kwasu cytrynowego (magnez), ekstrakt z korzeni kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.) DER 10:1, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, glicyna, tauryna, ekstrakt z ziela męczennicy cielistej (Passiflora incarnata L.) DER 10:1,
ekstrakt z korzeni witanii ospałej (Withania somnifera (L.) Dunal) standaryzowany na 4,5% witanolidów DER 12:1, ekstrakt z liści zielonej
herbaty (Camellia sinensis (L.) Kuntze) standaryzowany na 98% L‑teaniny DER 480:1, ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus
lupulus L.) DER 4:1, pirydoksalo‑5-fosforan (witamina B6), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, melatonina.

2 kapsułki zawierają:
Ekstrakt suchy z korzenia kozłka lekarskiego: 300 mg*
Ekstrakt suchy z ziela męczennicy cielistej: 100 mg*
Ekstrakt z witanii ospałej (Ashwagandha): 100 mg*

w tym witanolidy: 4,5 mg*

Ekstrakt suchy z szyszek chmielu zwyczajnego: 50 mg*
Magnez: 56,26 mg (15% RWS)
Glicyna: 200 mg*
Tauryna: 200 mg*
L-teanina: 50 mg*
Witamina B6 (pirydoksalo‑5-fosforan): 9 mg (643% RWS)
Melatonina: 0,5 mg

RWS: %Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS

Masa netto
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60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Przyczynia się do ukojenia i wyciszenia.
Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Wspomaga zasypianie.
Przyczynia się do poprawy regeneracji podczas snu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie wieczorem.

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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