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Nervosol K Uspokojenie x 30 tabl
 

Cena: 13,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent HERBAPOL KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
skrobia, substancja wypełniająca – sorbitol, korzeń kozłka lekarskiego, liść melisy lekarskiej, korzeń arcydzięgla, szyszka chmielu, kwiat
lawendy lekarskiej, substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

Zawartość w zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu:

Korzeń kozłka lekarskiego - 225 mg*
Liść melisy lekarskiej - 225 mg*
Korzeń arcydzięgla - 180 mg*
Szyszka chmielu - 135 mg*
Kwiat lawendy lekarskiej - 135 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
21 g

Charakterystyka
Nervosol K Uspokojenie stanowi uzupełnienie codziennej diety i jest polecany osobom żyjącym z ciągłym biegu.

Kozłek wspomaga wyciszenie układu nerwowego, przyczynia się do odzyskania dobrego fizycznego i psychicznego
samopoczucia.
Melisa i lawenda przyczyniają się do zmniejszenia uczucia napięcia, wspomagają odprężenie.
Chmiel przyczynia się do wyciszenia układu nerwowego i wraz z kozłkiem, melisą i lawendą ułatwiają zasypianie oraz
wspomagają utrzymanie zdrowego snu.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Suplement diety nie jest polecany kobietom w ciąży i karmiącym. Ze względu
na zawartość arcydzięgla preparat powinien być ostrożnie stosowany w nadwrażliwości na promieniowanie ultrafioletowe (UV).

Stosowanie
Osoby dorosłe: zaleca się przyjmowanie 1 tabletki 3 razy dziennie, popijając płynem.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
dostępem światła i wilgoci.

Producent
Krakowskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” w Krakowie SA
ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków

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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