Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

NERVOCOL COMPLEX 30 tabletek
Cena: 9,70 PLN
Opis słownikowy
Producent

COLFARM

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
Opis

NERVOCOL COMPLEX 30 tabletek
NERVOCOL Complex zawiera wyciągi z melisy, szyszki chmielu, różeńca górskiego i szafranu oraz witaminy: B6, B12, niacynę,
ryboflawinę, tiaminę i tryptofan.

Wskazania
Nadmierna pobudliwość nerwowa wywołana stresem, problemy z zasypianiem

Działanie
Wyciąg z melisy ułatwia uspokojenie; wykazuje działanie odprężające, pomaga zmniejszyć napięcie i ułatwia zasypianie. Pozytywnie
wpływa na funkcje poznawcze i dobry nastrój. Wspomaga ochronę organizmu przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
Wyciąg z szyszki chmielu wspomaga ośrodkowy układ nerwowy. Wspiera uspokojenie oraz wspomaga spokojny sen. Przyczynia się do
ochrony organizmu przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
Wyciąg z różeńca górskiego wspomaga prawidłowe krążenie krwi w naczyniach, co korzystnie wpływa na aktywność mózgu i zdolności
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poznawcze. Wykazuje właściwości antyoksydacyjne wspomagając ochronę komórek przed wolnymi rodnikami. Różeniec pomaga
przystosować się do emocjonalnego stresu i wysiłku fizycznego. Wspomaga organizm w stresie, trudnościach z zasypianiem, spadkiem
wydajności. Posiada korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, percepcję i stan umysłu.
Wyciąg z szafranu wspiera równowagę emocjonalną, relaksację i pozytywny nastrój.
L-tryptofan należy do grupy aminokwasów, które biorą udział w wytwarzaniu serotoniny – hormonu szczęścia.
Niacyna (witamina B3) przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego i utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych.
Witamina B6 wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego oraz metabolizm energetyczny. Przyczynia się do
prawidłowego przebiegu funkcji psychicznych i regulacji aktywności hormonalnej. Może się przyczynić do zmniejszenia zmęczenia.
Tiamina (witamina B1) wspiera funkcjonowanie układu nerwowego i metabolizm energetyczny. Bierze udział w prawidłowym przebiegu
funkcji psychicznych. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca.
Ryboflawina (witamina B2) uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia. Wykazuje właściwości antyoksydacyjne.
Witamina B12 wspomaga układ odpornościowy, uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i przebiegu funkcji
psychicznych. Może się przyczyniać do zmniejszenia zmęczenia. Uczestniczy w prawidłowym przebiegu metabolizmu energetycznego.

Sposób użycia
1 tabletka 1 raz dziennie.

Skład
Porcja zawiera:

Składniki

Zawartość w 1 tabletce

ZDS* w 1 tabletce

Wyciąg z melisy

225 mg

-

w przeliczeniu na suszoną melisę

1575mg

-

Wyciąg z szyszki chmielu

50 mg

-

w przeliczeniu na suszoną szyszkę chmielu

200 mg

-

Wyciąg z różeńca górskiego

50 mg

-

w przeliczeniu na suszony różeniec górski

250 mg

-

l-tryptofan

40 mg

-

Wyciąg z szafranu

20 mg

-

Plik wygenerowano: 28-11-2022

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29
w przeliczeniu na suszony szafran

80 mg

-

Niacyna (ekwiwalent niacyny)

9,6 mg

60%

Witamina B12

2,5 µg

100%

Witamina B6

1,4 mg

100%

Ryboflawina (witamina B2)

1 mg

75%

Tiamina (witamina B1)

1 mg

90%

*ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie
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