Remostabil
Supliment alimentar cu extracte vegetale, magneziu și aminoacizi esențiali.
Echilibru nervos – relaxare
30 capsule
Stilul de viață modern, stresul profesional și emoțional, efortul intelectual intens pot conduce la stări de
anxietate, manifestate prin hiperexcitabilitate cardiacă, palpitații, oboseală, tulburări de somn, tulburări
digestive, irascibilitate.
Remostabil conține un complex fito-mineral și triptofan, substanțe bioactive utilizate în mod tradițional
pentru următoarele proprietăți:
Magneziul are rol în funcționarea normală a sistemului nervos, la reducerea oboselii și extenuării, la
reducerea oboselii psihice.
Păducelul reglează activitatea cardiacă, fiind folosit pentru obținerea unui somn bun, pentru reducerea
stării de tensiune, de neliniște și iritabilitate.
Macul-californian ajută la depășirea stresului zilnic, contribuie la o relaxare optimă și îmbunătățește
calitatea somnului natural.
Roinița și Floarea-pasiunii favorizează apariția somnului, ajută la depășirea stresului mental și susțin
relaxarea.
Triptofanul este un aminoacid esențial implicat în sinteza serotoninei cu rol în menținerea dispoziției,
reducerea anxietății și producerea melatoninei.
Ingrediente: oxid de magneziu; triptofan; capsula: gelatină, extract apos 4:1 (maltodextrina) din frunze
de Roiniță (Melissa officinalis); extract apos 10:1 din părți aeriene de Mac-californian (Eschscholtzia
californica), extract apos 10:1 (maltodextrină) din părți aeriene de Floarea-pasiunii (Passiflora incarnata),
agent de încărcare: maltodextrină; extract apos 10:1 din frunze și flori de păducel (Crataegus laevigata),
agent antiaglomerant: stearat de magneziu vegetal.
Recomandări de utilizare: Adulți: 1 capsulă/zi.
Suplimentul alimentar nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață
sănătos. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Nu se recomandă femeilor însărcinate și care alăptează.
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe cutie.
A se păstra la temperaturi sub 25oC. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.

Ingrediente
Triptofan
Extract de roiniță
Magneziu
Extract de mac-californian
Extract de floarea-pasiunii
Extract de păducel

1 capsulă
100 mg
80 mg
69,6 mg

%VNR/capsulă
**
**
15%

40 mg
20 mg
10 mg

**
**
**

* Valoare Nutrițională de referință cf. Regulament 1169/2011
** nu a fost stabilită

Cantitate netă : 14,64 g
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