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Nervomix Forte kaps.twarde 20 kaps.
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Producent ADAMED PHARMA S.A.

Substancja
czynna

Valerianae radix, Lupuli strobulus pulvis,
Melissae folium pulvis, Hyperici herba pulvis

Opis produktu
 

O produkcie
O PRODUKCIE
Opis
Nervomix Control - suplement diety zawierający naturalne składniki melisę, głóg i lawendę, które wspierają kontrolowanie napięcia
nerwowego. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
Wyciąg z ziela melisy, diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy Mg), wyciąg z owoców głogu, żelatyna, wyciąg z kwiatów lawendy,
substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, barwnik - dwutlenek tytanu, chlorowodorek
pirodyksyny (witamina B6), barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza, indygotyna.

Składniki 3 kapsułki % RWS*
Wyciąg z ziela melisy 600 mg ---
Chelat aminokwasowy Mg w tym: magnez 426 mg, 59 mg, --- 15,7%
Wyciąg z owoców głogu 300 mg ---
Wyciąg z kwiatów lawendy 90 mg ---
Witamina B6 1,4 mg 100%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto
11,66 g

Właściwości składników
Lawenda i głóg przyczyniają się do kontroli napięcia nerwowego i łagodzenia drażliwości.

Melisa wspomaga relaks i dobre samopoczucie.

Magnez i witamina B6 biorą udział w utrzymaniu właściwej pracy układu nerwowego i funkcji psychologicznych.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 kapsułka 3 razy dziennie.
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 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy stosować u dzieci poniżej 11 roku życia.
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Pojemność:
20 kapsułek

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów
CECHY PRODUKTU
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