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Nervocol Complex 30 tabl. COLFARM
 

Cena: 16,75 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent/
Dystrybutor

ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład wyciągi z melisy, szyszki chmielu, różeńca górskiego i szafranu oraz witaminy: B6, B12, niacynę, ryboflawinę, tiaminę i tryptofan.  
Wskazania i działanie Wyciąg z melisy ułatwia uspokojenie; wykazuje działanie odprężające, pomaga zmniejszyć napięcie i ułatwia
zasypianie. Pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze i dobry nastrój. Wspomaga ochronę organizmu przed uszkodzeniem
oksydacyjnym. Wyciąg z szyszki chmielu wspomaga ośrodkowy układ nerwowy. Wspiera uspokojenie oraz wspomaga spokojny sen.
Przyczynia się do ochrony organizmu przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Wyciąg z różeńca górskiego wspomaga prawidłowe krążenie
krwi w naczyniach, co korzystnie wpływa na aktywność mózgu i zdolności poznawcze. Wykazuje właściwości antyoksydacyjne
wspomagając ochronę komórek przed wolnymi rodnikami. Różeniec pomaga przystosować się do emocjonalnego stresu i wysiłku
fizycznego. Wspomaga organizm w stresie, trudnościach z zasypianiem, spadkiem wydajności. Posiada korzystny wpływ na układ
sercowo-naczyniowy, percepcję i stan umysłu. Wyciąg z szafranu wspiera równowagę emocjonalną, relaksację i pozytywny nastrój. L-
tryptofan należy do grupy aminokwasów, które biorą udział w wytwarzaniu serotoniny – hormonu szczęścia. Niacyna (witamina B3)
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i utrzymanie
prawidłowych funkcji psychologicznych. Witamina B6 wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego oraz
metabolizm energetyczny. Przyczynia się do prawidłowego przebiegu funkcji psychicznych i regulacji aktywności hormonalnej. Może się
przyczynić do zmniejszenia zmęczenia. Tiamina (witamina B1) wspiera funkcjonowanie układu nerwowego i metabolizm energetyczny.
Bierze udział w prawidłowym przebiegu funkcji psychicznych. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Ryboflawina (witamina B2)
uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Wykazuje właściwości antyoksydacyjne. Witamina B12 wspomaga układ odpornościowy, uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego i przebiegu funkcji psychicznych. Może się przyczyniać do zmniejszenia zmęczenia. Uczestniczy w prawidłowym
przebiegu metabolizmu energetycznego.  Dawkowanie 1 tabletka 1 raz dziennie.  Informacja  Przechowywać w temperaturze pokojowej,
w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w
przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz
zdrowego trybu życia.  
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