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Relamax b6 stres x 20 kaps
 

Cena: 21,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent ICN POLFA RZ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
L-tryptofan, inozytol,tlenek magnezu (magnez), Ashwaganda (Witania somnifera), substancja wypełniająca: Prosolv (celuloza
mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu), ekstrakt z melisy, bioperyna, witamina B6, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu,
otoczka kapsułki: żelatyna, barwniki: dwutlenek tytanu, chlorofilina - kompleks miedziowy.

2 kapsułki zawierają:
L - tryptofan 160,0 mg*
Inozytol 160,0 mg*
Tlenek magnezu ( w tym magnez) 150,0 mg (90 mg) (24%RWS)
Ashwagandha (Witania somnifera) 140,0 mg*
Ekstrakt z melisy 60,0 mg*
Bioperyna 8,0 mg*
Witamina B6 1,0 mg (72%RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
20 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Wspomagająco w trudnościach z zasypianiem. Jako uzupełnienie diety w stanach stresu, nadmiernego napięcia nerwowego, niepokoju.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Wspomagająco, w sytuacjach wzmożonego napięcia nerwowego, jedną kapsułkę 2 razy dziennie.

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

Producent
ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

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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