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MODUS Spokojny dzień 30 tabletek
 

Cena: 3,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent PHARMACY LABORATORIES

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: PHARMACY LABORATORIES 

Wisełki 57 

Warszawa

ILOŚĆ:  30 tabletek

 

Modus SPOKOJNY DZIEŃ w postaci ziołowych tabletek zalecany jest do suplementacji w okresie intensywnego stresu, napięcia
nerwowego, wzburzenia i rozdrażnienia w ciągu dnia.

 

ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony dla młodzieży oraz osób dorosłych.

MODUS SPOKOJNY DZIEŃ to suplement diety uzupełniający dietę w magnez, witaminę B6 oraz ekstrakty z ziela melisy,szyszek chmielui
lawendy lekarskiej. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, ponadto wraz z magnezem pomaga w
proawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz zmniejszeniu uczucia
zmęczenia i znużenia. Skład preparatu uzupełniają wartosciowe ekstrakty roślinne.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletka dziennie.

Sk?adnik 1 tabletka % RWS*

suchy ekstrakt z li?ci melisy
(Melissa officinalis)

80 mg (800 mg)** --

magnez (cytrynian magnezu) 75 mg 20

suchy ekstrakt z szyszek chmielu
(Humulus lupulus)

50 mg (200 mg)** --

suchy ekstrakt z lawendy
lekarskiej (Lavendula officinalis)

25 mg (100 mg)** --

witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny)

1,4 mg 100

* Referencyjne Warto?ci Spo?ycia

** ilo?? surowca

SKŁAD:

Suchy ekstrakt z ziela melisy (Melissa officinalis), celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), skrobia ziemniaczana
(substancja wypełniająca), magnez (cytrynian magnezu), suchy ekstrakt z szyszek chmielu (Humulus lupulus), suchy ekstrakt z lawendy
lekarskiej (Lavendula officinalis), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu (substancja utrzymująca
wilgoć), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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