НЕВРОСТАБ
Хранителна добавка

капсули 30
ПРИ СТРЕС И БЕЗПОКОЙСТВО

Всяка желатинова капсула съдържа:
Валериана 100 mg, глог 25 mg и пасифлора 25 mg
В препоръчваната максимална дневна доза (6 капсули) се съдържат:
600 mg сух водно-спиртен екстракт от валериана, корен;
150 mg сух водно-спиртен екстракт от червен глог, листа и цвят;
150 mg сух водно-спиртен екстракт от пасифлора, стрък
пълнители: микрокристална целулоза, лактоза монохидрат, магнезиев карбонат;
противослепващи агенти: силициев диоксид колоиден безводен, магнезиев стеарат.
Състав на капсулата: желатин, оцветители: титаниев диоксид Е 171, жълт железен оксид Е 172,
индиготин Е 132.
Дозировка:
Препоръчвана максимална доза за дневен прием – 6 капсули по време на хранене.
За състава:
Адифарм предлага успешен вариант на позната комбинация на валериана и глог с растението
пасифлора. Действа благоприятно при повишена нервна възбудимост, напрежение,
раздразнителност, чувство на тревожност и безсъние.
При производството на капсулите не е използвана термична обработка на активните вещества.
От медицинска гледна точка важно качество на Невростаб е удачно формулираният състав, но
най-ценното в случая е прецизността в подбора на съставките. Това прави продукта напълно
подходящ за българите.
Балансова формула - съобразена е с физиологичните потребности на организма (съответства на
българските, родните препоръки за хранителен прием) подходящ е за хора от всички възрасти.
Действа благоприятно при:









Стрес
Главоболие от пренапрежение
Лека и умерена депресия
Отказване от вредни навици – тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол и др.
Повишена нервна възбудимост, невроза - за нервната система
Отрицателни емоции - за ума и емоциите
Повишено напрежение, чувство на тревожност и психическо натоварване - за сърцето и
мозъка
Безсъние - за спокоен сън

Съхранение: на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°С. Да се съхранява на място,
недостъпно за деца.
Да не се превишава препоръчаната дневна доза.
Да не се използва като заместител на разнообразното хранене.
Търсете в аптеките без рецепта!

Производител: Адифарм ЕАД, бул. Симеоновско шосе 130, София 1700, България
www.аdipharm.com тел: 02 8602000
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информационна листовка за Невростаб

