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Olimp Melisa Premium 30 kapsułek
 

Cena: 7,35 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl

Postać tabl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Aż 320mg naturalnego ekstraktu melisy w 1 kapsułce
Melisa Premium to suplement diety w wygodnej formie kapsułek, zawierający kompozycję wysokiej jakości składników wspierających
pozytywny nastrój w dzień i spokojny sen w nocy.

Badania naukowe potwierdziły, że:

Ekstrakt melisy działa odprężająco i relaksująco w stanach zniecierpliwienia, rozdrażnienia oraz napięcia emocjonalnego. Pomaga
utrzymać pozytywny nastrój i funkcje poznawcze, a na dodatek wspiera odpowiednią kondycję fizyczną i umysłową. Ponadto przyczynia
się do poprawy jakości snu.
Witamina B1 (tiamina) pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych i w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego.
Kwas pantotenowy redukuje uczucie zmęczenia i znużenia, a także pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym
poziomie.
Jedno opakowanie wystarczy na cały miesiąc.

 Składniki:

ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis L.), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, substancje przeciwzbrylające – sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; pantotenian wapnia – kwas pantotenowy, chlorowodorek tiaminy – wit. B1,
kapsułka (składnik otoczki – żelatyna, barwnik – E 171).
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Preparat przeznaczony:

jako suplement diety dla osób dorosłych, prowadzących intensywny tryb życia, narażonych na stres życia codziennego, żyjących w
napięciu, szczególnie dla osób dążących do utrzymania równowagi emocjonalnej i uzyskania stanu odprężenia.

Uwaga:

Kobiety w ciąży i w okresie laktacji decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z lekarzem. Nie należy stosować w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Zalecana dzienna porcja:

1 kapsułka po posiłku, popijając dużą ilością wody.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Warunki przechowywania:

przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

 Producent:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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