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Nervomix control x 20 kaps
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z ziela melisy, diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy Mg), wyciąg z owoców głogu, żelatyna, wyciąg z kwiatów lawendy,
substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu , substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu , chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), barwnik - E 171 , barwnik - E 172 , barwnik - E 132

Zawartość w 1 kapsułce:

wyciąg z liści melisy 600mg*
wyciąg z owoców głogu 300mg*
chelat aminokwasowy Mg 420mg*
wyciąg z kwiatów lawendy 90mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
20 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Nervomix® Control suplement diety to bogata, wysokiej jakości kompozycja naturalnych wyciągów roślinnych z dobrze przyswajalnym
magnezem i witaminą B6.
Magnez i witamina B6 pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych i w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/nervomix-control-x-20-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Dorośli i młodzież: 1 kapsułka 3 razy dziennie.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
Adamed Consumer Healthcare S.A.
Pieńków 149
05-152 Czosnów

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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