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Positivum uspokajające x 180 tabl
 

Cena: 34,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 180 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

POSITIVUM tabletki uspokajające charakteryzują się działaniem rozładowującym napięcia
emocjonalne. Poprawiają samopoczucie i przywracają równowagą emocjonalną, łagodząc stres i
kojąc skołatane nerwy.

 

Skład: 
 Celuloza (substancja wypełniająca), wyciąg z ziela melisy, wyciąg z szyszek chmielu,
hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), wyciąg z krokusa uprawnego, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek krzemu (substancja
przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (barwnik), hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca),
żółcień chinolinowa (barwnik), brąz HT (barwnik), czerń brylantowa (barwnik), zieleń S (barwnik), wosk
pszczeli i wosk carnauba (substancje glazurujące).

 

Sk?adnik 3 tabletki
Wyci?g z ziela melisy 150 mg
Wyci?g z szyszek chmielu 75 mg
Wyci?g z krokusa uprawnego (szafran) 15 mg
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Działanie:
Preparat ma postać naturalnych tabletek, które nie otępiają i nie przynoszą negatywnych dla zdrowia
skutków. Stanowi wyjątkową kompozycję naturalnych składników, niezwykle korzystnie wpływających
na pracę układu nerwowego. Zawiera wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do przywrócenia
równowagi emocjonalnej i poprawy nastroju. Wyciąg z ziela melisy pozytywnie wpływa na
samopoczucie, skutecznie uspokaja i rozładowuje napięcia emocjonalne, co skutkuje zdrowszym i
lepszym snem. Wyciąg z szyszek chmielu wykazuje właściwości kojące i poprawia jakość snu.

 

Przeciwwskazania:
uczulenie na składniki produktu

 

Wskazania:
Stosować w przypadku nadmiernego napięcia emocjonalnego, przewlekłego stresu i problemów ze
snem.

 

Sposób użycia:
Stosować doustnie. Zaleca się przyjmowanie preparatu w dawce wynoszącej 1 tabl. x 3/24h

 

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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