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DUOLIFE ProRelaxin NEW nowa formuła 60 kapsułek
 

Cena: 99,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent DUOLIFE S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDUOLIFE ProRelaxin 60 kapsułekSuplement diety ProRelaxin®, dzięki doskonale zbilansowanemu składowi, skutecznie
pomaga ukoić nerwy, ułatwia zasypianie oraz przywraca równowagę emocjonalną. Dzięki zwiększeniu produkcji serotoniny i dopaminy
poprawia nastrój oraz niweluje złe samopoczucie.ProRelaxin® stymuluje prawidłową pracę centralnego układu nerwowego oraz
wyraźnie zwiększa odporność organizmu na stres.Sproszkowane szyszki chmieluzawierają aromatyczną żywicę (lupulinę), olejek lotny,
gorycze i inne substancje o właściwościach uspokajających. Są skuteczne przy problemach z zasypianiem, poprawiaj ą jakość snu oraz
łagodzą nadpobudliwość hamując czynności kory mózgowej, a także utrudniają przesyłanie bodźców z nerwów obwodowych do
mózgu.Sproszkowane liście melisyzawierają terpeny, pozytywnie wpływające na centralny układ nerwowy. Pomagają utrzymać
równowagę psychiczną oraz fizyczną, działając tonizująco na układ nerwowy w stanach wyczerpania nerwowego oraz łagodząc stany
lękowe.Ekstrakt z kwiatów lawendyjest bogatym źródłem olejków eterycznych uspokajających akcję serca i podnoszących jego
odporność. Wykazuje działanie odprężające i ułatwiające zasypianie. Przywraca równowagę centralnego układu nerwowego oraz
zmniejsza uczucie lęku i rozdrażnienia nerwowego.Ekstrakt z kwiatów szafranujest stosowany pomocniczo w trudnościach z
zasypianiem. Zwiększa stężenie serotoniny i dopaminy w układzie nerwowym. Pozytywnie wpływa na obniżenie nastroju oraz przywraca
równowagę emocjonalną.L-Tryptofanto aminokwas niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz produkcji serotoniny w
mózgu. Jest polecany przy bezsenności oraz obniżonym nastroju. Zwiększa wytwarzanie hormonów odpowiedzialnych za
utrzymywanie dobrego stanu psychicznego, spokojny sen i regenerację organizmu.ProRelaxin®polecany jest w stanach ogólnego
zmęczenia i wyczerpania nerwowego. Dostarcza organizmowi wielu cennych składników wpływających kojąco w stanach napięcia
nerwowego. Wykazuje również działanie rozluźniające podczas ogólnego pobudzenia oraz przywraca dobry sen i wydłuża go.Ekstrakt z
korzenia Macajest źródłem dobrze przyswajalnego białka. Podobnie jak żeń-szeń należy do roślin o właściwościach adaptogennych.
Ponadto korzeń ten jest pomocny w stanach obniżonego nastroju i napięcia nerwowego, a nawet wspomaga procesy
poznawcze.Spirulinadzięki zawartości kompleksu witamin z grupy B, w tym wit. B12, doskonale regeneruje komórki centralnego układu
nerwowego. Naturalna spirulina charakteryzuje się wysoką przyswajalnością na poziomie 85–95%. Spirulina zbudowana z kompletnych
aminokwasów może przyczynić się do odbudowy systemu nerwowego, a także ochrony komórek mózgowych.Zalecane spożycie1-2
kapsułki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej dietyWażnePreparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.Przechowywanie:Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.SkładnikiProRelaxin®(zastrzeżona formuła z owoców Citrus
Sinensis), Sproszkowane szyszki chmielu (Humulus lupulus), Sproszkowane liście melisy (Melissae folium), Ekstrakt z kwiatów lawendy
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5:1 (Lavandulae flos), Ekstrakt z kwiatów szafranu 5:1 (Crocus sativus L.), L-Tryptofan, Ekstrakt z korzenia Maca 4:1 (Lepidium Meyenii),
spirulina, węglan magnezu, węglan wapnia (substancje wypełniające), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), składnik
kapsułki: żelatyna-składnik otoczki. Zawartość

składników w porcji
dziennej produktu

1 kapsułka 2 kapsułki

ProRelaxin®(zastrzeż
ona formuła

antyoksydantów)

100 mg 200 mg

sproszkowane
szyszki chmielu

40 mg 80 mg

sproszkowane liście
melisy

40 mg 80 mg

ekstrakt z kwiatów
lawendy

25 mg 50 mg

ekstrakt z kwiatów
szafranu

25 mg 50 mg

L-Tryptofan 20 mg 40 mg
ekstrakt z korzenia

Maca
10 mg 20 mg

Spirulina 10 mg 20 mg
 

ProducentWyłączny dystrybutor:DuoLife Sp. z o.o.ul. Topolowa 22,Więckowice k/Krakowa
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