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Tabletki uspokajające x 60 tabl (BigGarden)
 

Cena: 17,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent BIGGARDEN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
tlenek magnezu, chmiel zwyczajny Humulus Iupulus, melisa lekarska Melissa officinalis, substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna, skrobia acetylowana; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).
1 tabletka zawiera:

Magnez (tlenek magnezu) 93,25 mg (31% RWS)
Melisa lekarska (Mellissa officinalis 50,00 mg*
Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus) 50,00 mg*
Witamina B6 (chlorowodorek pirodyksyny) 0,6 mg (30% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak zaleceń dotyczących dziennego spożycia

Masa netto
60 tabletek

Charakterystyka
Tabletki uspokajające BioGarden to wyjątkowa kompozycja naturalnych składników.
Produkt polecany jest dla osób w stanach napięcia nerwowego, prowadzących stresogenny tryb życia oraz mających problemy z
zasypianiem.
Magnez, będący składnikiem produktu pomaga zmniejszyć pobudliwość nerwowo-mięśniową, chmiel i melisa znane są od wieków jako
substancje uspokajające, łagodzące nerwy i sprzyjające wyciszeniu organizmu.

Przeciwwskazania
Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki preparatu.
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Stosowanie
Uspokajająco 1 tabletka 2-3 razy dziennie.
W trudnościach z zasypianiem 2 tabletki pół godziny przed snem, popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
BioGarden Sp. z o.o.
05-540 Krupia Wólka
Górna 28

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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