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

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

 

 

Relaxum x 150 tabl powl
 

Cena: 21,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 tabl

Postać Tabletki

Producent NORIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z ziela melisy, L-tryptofan, ekstrakt z szyszek chmielu, składniki otoczki
(substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, stabilizator: glikol polietylenowy, substancja
wypełniająca: celuloza, substancja przeciwzbrylająca: talk, emulgator: monooleinian polioksyetylenosorbitolu), substancja wypełniająca:
poliwinylopirolidon, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja stabilizująca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy, ekstrakt z krokusa uprawnego (kwiatu szafranu), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

1 tabletka zawiera:
Ekstrakt z ziela melisy: 50 mg*
Ekstrakt z szyszek chmielu: 25 mg*
Ekstrakt z krokusa uprawnego: 1,25 mg*
L-tryptofan: 25 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
150 tabletek powlekanych (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
RELAXUM to produkt przeznaczony dla osób dorosłych, narażonych na długotrwały lub okresowy stres oraz mających problemy z
zasypianiem, wynikające ze stanów napięcia nerwowego i niepokoju.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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1 tabletka 3 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
NORIS Pharma AG
Gutenbergstrasse 1
CH-8002 Zürich, Switzerland
Informacja naukowa w Polsce
NORIS Polska sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Polska

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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