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Ekavit Spokój z ekstraktem z melisy, lawendy, waleriany *24
pastylki
 

Cena: 7,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent EKAMEDICA SP. Z O.O. S.K.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład i działanie:  - Ekstrakt z liści melisy wspomaga zasypianie i utrzymanie zdrowego snu oraz ułatwia odprężenie.
- Ekstrakt z lawendy pomaga zmniejszać napięcie i uczucie niepokoju.
- Witamina B6, witamina B12 i kwas foliowy pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych i przyczyniają się
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
- Witamina B6 i B12 dodatkowo pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Skład:  1 past.zawiera:

Ekstrakt alkoholowo-wodny z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.) DER 4:1 - 25mg

Ekstrakt alkoholowo-wodny z liści melisy (Melissa officinalis L.)
DER 5:1 - 18,75mg

Ekstrakt alkoholowo-wodny z korzenia waleriany (Valeriana officinalis) DER 4:1 - 18,75mg

Ekstrakt alkoholowo-wodny z kwiatu lawendy (Lavendula angustifolia mill.) DER 4:1 - 11,25mg

Cynk (cytrynian cynku) - 2,5mg

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) - 0,35mg

Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) - 50 µg

Witamina B12 (cyjanokobalamina) - 0,625 µg
Opis produktu:  Suplement diety w postaci pastylek do ssania zawierający w swojej kompozycji połączenie ekstraktów ziołowych,
witamin i składników mineralnych.
Sposób użycia:  osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia) do 2 pastylek dziennie.

Pastylkę należy przyjmować po posiłku i ssać powoli, aż do całkowitego rozpuszczenia. Nie gryźć i nie połykać w całości.
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Uwaga:  Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek
ze składników preparatu. Kobiety w ciąży, osoby starsze i przyjmujące leki przed użyciem powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Po spożyciu nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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