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NERVINA ANTISTRES FORTE 60 tabletek
Cena: 12,90 PLN
Opis słownikowy
Producent

PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITAL.
ŚW. JANA BOŻEGO PW. ZW. NMP

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
WłaściwościNervina Antistres Forte suplement diety to preparat będący owocem wielowiekowej tradycji Zakonu Bonifratrów
zawierający odpowiednio dobrane składniki ziołowe. Zgodnie z zakonną recepturą, powstałą w oparciu o 400 lat doświadczenia Braci
Bonifratrów, preparat zawiera ekstrakty z: melisy i szyszek chmielu, które pomagają radzić sobie z napięciem i rozdrażnieniem.Ekstrakty
z lawendy oraz męczennicy ułatwiają odprężenie. Ekstrakty z wąkrotki azjatyckiej, różeńca górskiego oraz z głogu przyczyniają się do
prawidłowego funkcjonowania układu krążenia i funkcji poznawczych.Właściwości poszczególnych składników:Szyszki chmielu –
wykazują działanie korzystne na układ nerwowy, posiadają właściwości antyoksydacyjne.Melisa – pomaga zrelaksować się, pomaga w
utrzymaniu pozytywnego nastroju i funkcji poznawczych.Lawenda – ułatwia zmniejszenie napięcia, zrelaksowanie się oraz osiągnięcie
stanu odprężenia.Głóg – korzystnie wpływa na funkcjonowanie serca.Męczennica – wspomaga odporność organizmu na
stres.Różeniec górski – adaptogen, wspiera sprawność umysłową, wspomaga sprawność i wytrzymałość fizyczną, wspiera serce i
układ krążenia poprzez utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.Wąkrotka azjatycka – przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania
układu krążenia i funkcji poznawczych.Magnez – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych i w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego,a także przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.Witamina B6 – pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.Niacyna – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.Zalecane spożycie1 tabletka 2
razy dziennie. Preparat popijać dużą ilością wody. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji. Produkt przeznaczony
dla osób dorosłych.WażneOstrzeżenie: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Suplement diety nie
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz
prowadzenie zdrowego trybu życia. Nie zaleca się stosowania produktu przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią.Produkt należy
przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym kartoniku, w temperaturze pokojowej (do 25°C), w sposób niedostępny dla małych
dzieci.Składnikisole magnezowe kwasu cytrynowego, substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), ekstrakt z ziela melisy
(Melissa officinalis); ekstrakt z owoców głogu (Crataegus oxyacantha); ekstrakt z kwiatów lawendy (Lavandula angustifolia); ekstrakt z
kwiatów męczennicy (Passiflora incarnata L.); ekstrakt z szyszek chmielu (Humuli lupuli); ekstrakt z liści wąkrotki azjatyckiej (Centella
asiatica); ekstrakt z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea); substancje przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe), substancja wypełniająca (sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona),
substancje glazurujące (karagen, glikol polietylenowy, sorbitol); amid kwasu nikotynowego (niacyna); chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6).Dzienna porcja (2 tabletki) zawiera:Ekstrakt z ziela melisy, w tym 8% polifenoli – 9,4 mg 85 mgEkstrakt z owoców głogu 75
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mg Magnez 57 mg (15% RWS*)Ekstrakt z kwiatów lawendy 50 mgEkstrakt z kwiatów męczennicy 50 mgEkstrakt z liści wąkrotki
azjatyckiej 30 mgEkstrakt z korzenia różeńca, w tym 45% polifenoli – 13,5 mg 30 mgNiacyna 30 mgWitamina B6 0,7 mg (50%
RWS*)ProducentWyprodukowano w Polsce dla: Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego p.w. Zw. Najświętszej
Maryi Panny – fate bene fratelli, ul. Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa
Informacji udziela dystrybutor: Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o., ul. Krakowska 50 lok. 4, 31-066 Kraków
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