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Kapsułki na uspokojenie 30 kaps. HERBAPOL POZNAŃ
 

Cena: 8,37 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent/
Dystrybutor

POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Melisa działa odprężająco–pomaga w zasypianiu.Chmiel wspomaga wyciszenie układu nerwowego. Jestpomocnyw radzeniu sobie ze
stresem. Przyczyniasię do odzyskania dobregosamopoczucia.Ułatwia zasypianie oraz wspomaga utrzymanie dobregosnu.Witamina B6
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Zalecane dzienne spożycie  2kapsułki.Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Składniki substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z melisy (Melissa officinalis), wyciąg z szyszek
chmielu (Humulus lupulus), żelatyna, substancje przeciwzbrylające –sole magnezowe kwasów tłuszczowych, krzemionka;
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i
prowadzenia zdrowego trybu życia. Nie stosować u dzieci i kobiet w ciąży. Sposób przechowywania Przechowywać w temperaturze
nieprzekraczającej 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.Najlepiej spożyć przed końcem –data podana na
bocznej ściance opakowania.  Składniki substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z melisy (Meliss officinalis), wyciąg z szyszek
chmielu (Humulus lupulus), żelatyna, substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, krzemionka;
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza. Stosowanie trudności z zasypianiem,
stany napięcia nerwowego i niepokoju. Zalecane dzienne spożycie i sposób użycia 2 kapsułki dziennie. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Ostrzeżenia Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Nie stosować u
dzieci i kobiet w ciąży. Informacje Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Ilość netto 30kapsułek  
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