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Nervosol ® Sen x 20 tabl.
 

Cena: 14,24 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nervosol Sen stanowi źródło składników wykazujących właściwości uspokajające i relaksujące. Przynoszą ukojenie i redukują
nadmierne napięcia nerwowe. Ułatwiają zasypianie i podnoszą jakość snu.

Skład:
1 tabl. zawiera: Wyciąg z szyszek chmielu 220 mg, Wyciąg z liści melisy 150 mg, Wyciąg z kwiatu lawendy 40 mg
Skład ogółem: Substancja wypełniająca- celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z liścia melisy (Melissa officinalis), wyciąg z szyszek
chmielu (Humulus lupulus),wyciąg z kwiatu lawendy (Lavandula angustifolia), substancja wypełniająca- wodorofosforan wapnia,
składniki otoczki (glikol polietylenowy, talk, alkohol poliwinylowy, dwutlenek tytanu: barwnik, lak indygokarminy: barwnik, żółty tlenek
żelaza: barwnik), substancja przeciwzbrylająca- sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca- dwutlenek
krzemu.

Działanie:
Nervosol Sen to suplement diety charakteryzujący się złożonym, naturalnym składem. Zawiera wyciąg z liścia melisy, który często
wykorzystywany jest w medycynie ludowej jako środek uspokajający. Zdecydowanie wspomaga redukcję napięć nerwowych i ułatwia
zasypianie oraz podnosi jakość snu. Wyciąg z szyszek chmielu wzmacnia działanie wyciszające wyciągu z melisy. Działa odprężająco i
relaksująco. Wyciąg z kwiatu lawendy korzystnie oddziałuje na jakość snu. Uspokaja i przynosi ukojenie skołatanych nerwów. Nervosol
Sen ma postać tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe preparatu

Wskazania:
Zaleca się stosowanie preparatu u osób dorosłych w ramach suplementacji składników przyczyniających się do wyciszenia skołatanych
nerwów i ułatwienia zasypiania.

Sposób użycia: 
Stosować doustnie. Zaleca się przyjmowanie preparatu w dawce wynoszącej 1 tabl./24h na 30 minut przed pójściem spać.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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