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Relewium 20 tabletek
 

Cena: 8,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 szt.

Postać tabl.powl.

Producent BIOTON S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: BIOTON S.A.

ul. Starościńska 5

02-516 Warszawa

ILOŚĆ: 20 tabletek

 

Relewium Suplement diety zawierający 8 aktywnych substancji, dedykowany osobom często narażonym na wysokie napięcie nerwowe,
stres, wzmożony wysiłek psycho-fizyczny, odczuwających wahania nastroju i przemęczenie.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Składniki preparatu:

wspomagają łagodzenie napięć nerwowych,
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pomagają osiągnąć stan relaksu i odprężenia,

ułatwiają zasypianie i utrzymanie zdrowego snu,

wpływają na zdolności umysłowe i funkcje poznawcze.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletka dziennie po posiłku

Sk?ad zalecanej dziennej porcji:

Sk?adnik Zawarto?? w 1 tabletce % RWS*

Ekstrakt z li?ci melisy

lekarskiej

(Melissa officinalis)

100 mg ---

Magnez 60 mg 16%

Ekstrakt z szyszek

chmielu

(Humulus lupulus)

50 mg ---

Ekstrakt z ró?e?ca

górskiego

(Rhodiola rosea), w tym:

- polifenole ogó?em

- salidrozydy

50 mg

 

22,5 mg

0,5 mg

---

 

---

---

Ekstrakt z kwiatów

lawendy

30 mg ---
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(Lavandula angustifolia)

Witamina B6 1,4 mg 100%

Melatonina 1 mg ---

Biotyna 37,5 mcg 75%

*RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

 

SKŁAD:

substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; tlenek magnezu (magnez); Suchy ekstrakt z liści melisy lekarskiej (Melissa
officinalis) DER4:1; Suchy ekstrakt z Szyszek Chmielu (Humulus lupulus) DER 4:1; Suchy ekstrakt z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola
rosea) standaryzowany na 45% zawartość polifenoli ogółem (min. 1% salidrozydów) DER 20:1; Suchy ekstrakt z kwiatów lawendy
(Lavandula angustifolia) DER 4:1; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu; substancja przeciwzbrylająca: talk, emulgator: lecytyna rzepakowa;
substancja wypełniająca: sorbitol; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); melatonina, biotyna, barwnik: błękit patentowy V

 

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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