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JASNUM MOOD 30 kapsułek
 

Cena: 28,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis 
  
  
  
    
Menopauza to nie pauza  

   

  
  Dla kogo? Dlaczego Jasnum mood? Skład Szczegóły produktu  

  

Dla kogo? 
  

Zmiany hormonalne występujące w okresie menopauzy często są przyczyną:

  
  wahań nastroju  

  odczucia zmęczenia  
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  Dlaczego Jasnum mood? 
  

Jasnum mood to kompozycja starannie dobranych ekstraktów roślinnych i witamin

  pomaga w relaksacji i utrzymaniu pozytywnego nastroju 1 ułatwia zachowanie równowagi emocjonalnej i korzystnie wpływa na libido 1
wspiera funkcje psychologiczne oraz pomaga zmniejszyć uczucie znużenia i zmęczenia2  

  Szafran Witamina B12  

 

  
  
  
  
   

  Bez substancji wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia.  

  
   

  Bezpieczeństwo i działanie składników potwierdzone w badaniach naukowych.  

 

   

 

Skład 
  Czysty skład1 
  
  
   

  Ekstrakt ze znamion szafranu 

  przyczynia się do utrzymania równowagiemocjonalnej, pomaga w relaksacji, nastrajapozytywnie,rozluźnia mięśnie i pobudza libido.  

 

1. bez substancji wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia

  Witaminy 
  
  Witamina B6 
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  wspiera prawidłowefunkcjonowanie układunerwowego, pomaga zmniejszyćuczucie zmęczeniai znużenia, reguluje aktywności
hormonalne,wspomaga odporność.  

   

  Witamina B12 

  przyczynia się do prawidłowegofunkcjonowania psychicznego,wspomaga prawidłowymetabolizm energetyczny,przyczynia się
do prawidłowegotworzenia czerwonych krwinek,wspiera odporność oraz pomagazmniejszyć uczucie zmęczeniai znużenia.  

 

  Sprawdź również 
  
  Zobacz pozostałeprodukty 

Poznaj preparaty Jasnum i wybierzwariant najlepszy dla siebie.

  SPRAWDŹ ➞  

  SPRAWDŹ ➞  

 

Szczegóły produktu 
  
    
  Skład  

  Jak stosować  

  Przechowywanie  

  Ostrzeżenia i inne informacje  

  

Substancja wypełniająca: ksylitol; hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka); ekstrakt ze znamion szafranu (Crocus sativus);
metylokobalamina (witamina B12); średniołańcuchowe trójglicerydy; substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy);
pirydoksalo-5-fosforan (witamina B6).

Może zawierać ryby i ich produkty pochodne.

  

Dorośli - 1 kapsułka dziennie 
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W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małychdzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem. 

  

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Jasnum Mood zawiera substancję słodzącą.

Kobiety w ciąży i matki karmiące oraz osoby przyjmujące środki uspokajające stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

 

  
  USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa  

   

  SUPLEMENT DIETY  
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Galeria
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