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Nervocol complex x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 13,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z melisy, substancja wypełniająca - celuloza , wyciąg z szyszki chmielu (wyciąg z szyszki chemielu, skrobia kukurydziana),
wyciąg z różeńca górskiego, I-tryptofan, wyciąg z krokusa,substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona ,
substancja glazurująca -hydroksypropylometyloceluloza , substancja glazurująca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych , amid kwasu
nikotynowego (niacyna), dwutlenek tytanu (barwnik), substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu , cyjanokobalamina (witamina
B12), substancja glazurująca - glikol polietylenowy , kompleksy miedziowe chlorofilin tiaminy (tiaminy), poliwinylopirolidon, substancje
glazurujące - kwasy tłuszczowe, guma arabska

Zawartość w 1 tabletce

Wyciąg z melisy w przeliczeniu na suszoną melisę 225mg*
Wyciąg z szyszki chmielu 50mg*

w przliczeniu na suszoną szyszkę chmielu 200mg*
Wyciąg z różeńca górskiego 50mg*

w przliczeniu na suszony różeniec górski 250mg*
I-tryptofan 40mg*
Wyciąg z szfranu 20mg*

w przeliczeniu na suszony szfran 80mg*
Niacyna (ekwiwalent niacyny) 9,6mg (60% RWS)
Witamina B12 2,5µg (100% RWS)
Witamina B6 1,4mg (100% RWS)
Ryboflawina (witamina B2) 1mg (75% RWS)
Tiamina (witamina B1) 1mg (90%)*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
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Masa netto
30 tabletek (zawartość netto opakowania: 19g)

Charakterystyka
Suplement diety Nervocol Complex zawiera wyciągi z melisy, szyszki chmielu, różeńca górskiego i szafranu oraz witaminy: B6, B12,
niacynę, ryboflawinę, tiaminę i tryptofan.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie.

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

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

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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