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Jasnum mood, 30 kapsułek
 

Cena: 35,70 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Składniki:

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).

Charakterystyka

Zmiany hormonalne zachodzące w organizmie kobiety w czasie miesiączki czy menopauzy często są przyczyną obniżenia lub wahania
nastroju.
Preparat Jasnum mood pomaga w relaksacji i utrzymaniu pozytywnego nastroju dzięki zawartości ekstraktu z szafranu . Dodatkowo
szafran ułatwia zachowanie równowagi emocjonalnej i korzystnie wpływa na libido.
Witamina B6 wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia, reguluje
aktywności hormonalne, wspomaga odporność
Witamina B12 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania psychicznego, wspomaga prawidłowy metabolizm energetyczny,
przyczynia się do prawidłowego tworzenia czerwonych krwinek, wspiera odporność oraz pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i
znużenia
Jasnum mood nie zawiera substancji wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia.
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Może zawierać ryby i ich produkty pochodne.

Stosowanie

Dorośli - 1 kapsułka dziennie

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

Informacje dodatkowe

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.

Producent

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