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Nervocol Sen x 30 tabl
 

Cena: 17,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza; L-tryptofan, wyciąg z krokusa, wyciąg z korzenia Withania Somnifera, substancja wypełniająca: sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; witamina B6, substancja przeciwzbrylająca; dwutlenek krzemu; witamina B12, substancja
glazurująca: glikol polietylenowy, barwnik: dwutlenek tytanu; ryboflawina, melatonina, substancja glazurująca: poliwinylopirolidon, guma
arabska, barwnik: błękit patentowy V, substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe.

Składnik Zawartość w 1 tabletce
L-tryptofan 50 mg
  

Wyciąg z krokusa uprawnego,

w przeliczeniu na susz, krokus

  

50 mg

200 mg
  

Wyciąg z Korzenia witnama Somnifera (Ashwaganda)

standaryzowany na zawartość witha holid 5%

  

50 mg

2,5 mg
Melatonina 1 mg
Ryboflawina 1,4 mg (100 %RWS*)
Witamina B6 3,5 mg (200 %RWS*)
Witamina B12 2,5 mcg (100 %RWS*)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
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10 g

Charakterystyka
Nervocol Sen to złożony suplement diety oparty na połączeniu melatoniny i L-tryptofanu z ekstraktami naturalnego pochodzenia z
krokusa i Withania Somnifera z witaminami z grupy B.

Melatonina pomaga w zasypianiu.
L- tryptofan to organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów biogennych. Nie jest syntetyzowany przez organizm ludzki,
dlatego musi być dostarczany wraz z pożywieniem.
Wyciąg z krokusa wspiera zdrowie psychiczne, równowagę emocjonalną i pozytywny nastrój oraz pomaga zasnąć.
Wyciąg z korzenia Withania Somnifera (Ashwaganda) przyczynia się do osiągnięcia optymalnego stanu relaksu, wspomaga
dobre samopoczucie psychiczne; ułatwia utrzymanie równowagi emocjonalnej i ogólnego dobrego samopoczucia; wspomaga
proces zasypiania.
Witaminy B2, B6, B12 wspomagają zmniejszenie uczucia znużenia i zmęczenia oraz wspierają prawidłowy przebieg procesów
metabolicznych. Witamina B6 i B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka 1 raz 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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