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Naturell Rhodiola + B, 60 tabletek
 

cena: 20,10 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Naturell Rhodiola + B zawiera standaryzowany ekstrakt z korzenia ró?e?ca górskiego
(Rhodiola rosea), który:
* Wspiera sprawno?ci intelektualne, zawarty w preparacie ekstrakt z ró?e?ca górskiego wraz z kwasem
pantotenowym pomaga w utrzymaniu sprawno?ci umys?owej na prawid?owym poziomie.
* wspiera prawid?owe funkcjonowanie uk?adu nerwowego, zawarte w preparacie tiamina, ryboflawina, niacyna
oraz witamina B6 pomagaj? w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu nerwowego.
* wspiera prawid?owe funkcje psychologiczne, zawarte w preparacie tiamina, niacyna i witamina B6 pomagaj?
w utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych.
* Zmniejszenie uczucia zm?czenia i znu?enia, dzi?ki zawartym w preparacie ryboflawinie, niacynie, kwasowi
pantotenowemu i witaminie B6.

Dawkowanie
 Zalecana porcja do spo?ycia w ci?gu dnia niezb?dna do uzyskania korzystnego dzia?ania produktu: doro?li: 1
tabletka dziennie
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Sk?ad
 Jedna tabletka zawiera: standaryzowany ekstrakt z korzenia Rhodiola rosea 100 mg (w tym zawarto??
rozawin 3 mg), niacyna (witamina B3) 16 mg (100%*), kwas pantotenowy 6 mg (100%*), ryboflawina (witamina
B2) 1,4 mg (100%*), witamina B6 1,4 mg (100%*), tiamina (witamina B1) 1,1 mg (100%*).
*- procent referencyjnych warto?ci spo?ycia
Substancje wype?niaj?ce: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna, ?el celulozowy;
ekstrakt z korzenia Rhodiola rosea, niacyna (amid kwasu nikotynowego), substancja wype?niaj?ca : sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), substancje
glazuruj?ce: hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów t?uszczowych
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(stearynian magnezu); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), ryboflawina,
barwnik: karmel amoniakalny, substancja glazuruj?ca: glikol polietylenowy.
Mo?e zawiera? ?ladowe ilo?ci skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

Przeciwwskazania
Nadwra?liwo?? na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Produkt nie mo?e by? stosowany przez dzieci i m?odzie? poni?ej 18. roku ?ycia, kobiety w okresie ci??y i
karmienia piersi?.
Nie zaleca si? stosowania preparatu przed snem.

Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:
 USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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