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Spox x 20 kaps
 

Cena: 11,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent PLIVA KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Suchy ekstrakt etanolowo-wodny z liści melisy (Melissa officinalis), suchy ekstrakt wodny z szyszek chmielu (Humulus lupulus), chelat
aminokwasowy magnezu (tj. diglicynian magnezu i tlenek magnezu), żelatyna, suchy ekstrakt etanolowo-wodny z zielonych pędów owsa
(Avena sativa L.),
barwnik - dwutlenek tytanu (E 171), substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych (E 470b), substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu (E 551) ,–, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), barwnik - żółcień chinolinowa (E
104),barwnik - błękit patentowy V (E 131), barwnik - żółcień pomarańczowa FCF (E 110).

Zawartość w 1 kapsułce:
Suchy ekstrakt z liści melisy 200 mg*
Suchy ekstrakt z szyszek chmielu 100 mg*
Suchy ekstrakt z zielonych pędów owsa 50 mg*
Witamina B6 0,7 mg (50% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
20 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
SPOX suplement diety jest polecany osobom narażonym na stres, wrażliwym na zmiany pogody oraz spożywającym duże ilości kawy,
tytoniu i alkoholu.
CHMIEL – wpływa kojąco na centralny układ nerwowy, ułatwiając spokojny sen.
MELISA - wspomaga relaks oraz fizyczne i psychiczne dobre samopoczucie, przyczynia się do dobrego i spokojnego odpoczynku.
WITAMINA B6 – wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego.
OWIES – pomaga zmniejszyć drażliwość i uczucie niepokoju.
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Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Przeciwwskazaniem dla stosowania preparatu jest
ciężka niewydolność nerek. Kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz dzieci poniżej 12 go roku życia mogą stosować preparat wyłącznie
po konsultacji z lekarzem. Żółcień pomarańczowa, żółcień chinolinowa mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u
dzieci. Preparat wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, dlatego nie zaleca się jego stosowania osobom w trakcie
prowadzenia pojazdów lub obsługujących maszyny, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Nie zaleca się łączenia z innymi produktami
zawierającymi w składzie ekstrakt z szyszki chmielu.

Stosowanie
Dorośli i młodzież 1 - 2 kapsułki, dzieci od 12 roku życia 1 kapsułka.

Przechowywanie
Przechowywać temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano przez Master Pharm Polska Sp. z o.o.
dla Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

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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