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Nervocalm forte x 20 tabl powlekanych
 

Cena: 14,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent LEKAM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Magnez (cytrynian magnezu), ekstrakt z liści melisy lekarskiej (Melissa officinalis), substancja wypełniająca - celuloza, L-teanina z liści
zielonej herbaty (Camelia sinensis), ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus), ekstrakt z korzenia różeńca górskiego
(Rhodiola rosea), substancja glazurująca - hydroksypropyloceluloza, witamina B3 (amid kwasu nikotynowego), substancje
przeciwzbrylajqce - dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, maltodekstryna, substancja wypełniająca - sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca - hydroksypropyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca - talk, barwnik -
dwutlenek tytanu, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), substancja wypełniająca - kwasy tłuszczowe, tiamina (monoazotan
tiaminy), miedź (siarczan miedzi), triglicerydyśredniołańcuchowe, barwniki: ryboflawiny, błękit brylantowy FCF, tlenki i wodorotlenki
żelaza.

2 tabletki zawierają:

Ekstrakt z liści melisy lekarskiej - 300 mg*
L-teanina z liści zielonej herbaty - 200 mg*
Magnez - 60 mg (16% RWS)
Ekstrakt z szyszek chmielu zwycz. - 50 mg *
Ekstrakt z różeńca górskiego - 20 mg *
Witamina B1 - 1,1 mg (100% RWS)
Witamina B3 - 16 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Miedź - 1,0 mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
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15 g (20 tabletek po 750 mg)

Charakterystyka
Suplement diety Nervocalm Forte został stworzony z myślą o osobach, które narażone są na długotrwały lub okresowy stres. Zw
względu na prowadzony tryb życia muszą one funkcjonować w stresujących sytuacjach. Dzieki bogatej kompozycji składników
Nervocalm Forte zapewnia dwukierunkowe wspomaganie układu nerwowego: relaksuje i pomaga normalnie funkcjonować w sytuacjach
stresu.

Ekstrakt z liści melisy lekarskiej pomaga zredukować napięcie nerwowe oraz wspiera utrzymanie pozytywnego nastroju i stanu
relaksacji.
 L-teanina wspiera skupienie uwagi, czujność i koncentrację.
Ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego wpływa odprężająco na organizm
Ekstrakt z różeńca górskiego pomaga organizmowi przystosować się do sytuacji emocjonalnego stresu, wpływając korzystnie
na samopoczucie psychiczne oraz fizyczne.
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, jak również pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych.
Witamina B6, witamina B3, witamina B1, oraz miedź pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Stosowanie
Preparat zaleca się stosować u osób dorosłych, 1 tabletkę dwa razy dziennie. Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością
płynu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C) w ciemnym i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
Ul. Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym

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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