Zloženie (v prepočte na dennú dávku - 1 tableta 700 mg): Plnidlo
(Inulín) 415,1 mg, Chmeľ obyčajný (Humulus lupulus) extrakt z
kvetu 10:1 100mg, Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)
extrakt z koreňa 10:1 80mg, Medovka lekárska (Melissa
officinalis) extrakt 10:1 z listov 50 mg, Mučenka (Passiflora
incarnata) extrakt 10:1 z kvetov 50mg, protihrudkujúca látka
(Stearan horečnatý) 3,5 mg, Pyridoxin hydrochlorid (Vitamin B6)
1,4 mg 100%*. *% referenčných výživových hodnôt
Nezapomeňte, že zdravý způsob života a vyvážená strava
zajišťují řádné fungování organismu a dobrou kondici.
/ Nezabúdajte, že zdravý spôsob života a vyvážená strava
zaisťujú riadnu funkciu organizmu a uchovanie dobrej kondície.
Minimální trvanlivost do / Minimálna trvanlivosť do: na obale
Číslo výrobní šarže / Číslo výrobnej šarže: na obale
Skladování/Skladovanie: Skladujte mimo dosah dětí. Chraňte
před vlhkostí a přímým slunečním světlem. / Skladujte mimo
dosahu malých detí. Chráňte pred vlhkosťou a priamym
slnečným svetlom.
Vyrobeno na Slovensku. Distributor/Distribútor:
Pharma Activ Czech s.r.o.
Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná
tel.: 596 612 020,
info@pharmaactiv.cz
www.pharmaactiv.cz
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Dávkování/Dávkovanie: 1 tableta 1x denně. Zapít dostatečným
množstvím vody. / 1 tableta 1x denne. Zapiť dostatočným
množstvom vody. Upozornění / Upozornenie: Nepřesahovat
doporučenou denní dávku. Není určeno jako náhrada pestré
stravy. Není určeno dětem do 3 let.Těhotné a kojící ženy užívají
po dohodě s lékařem. Výrobek je vhodný pro vegetariány
a vegany. Nevhodné pro osoby alergické (přecitlivělé) na některou
z látek ve složení produktu. / Nie je určené pre deti do 3 rokov.
Tehotné a dojčiace ženy musia konzumáciu konzultovať
s lekárom. Odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej
stravy. Vhodné pre vegetariánov a vegánov. Nevhodné pre osoby
alergické (precitlivené) na niektorú z látok uvedenú v zložení
produktu.
Složení (v přepočtu na denní dávku - 1 tableta 700 mg): Plnidlo
(Inulin) 415,1mg, Chmel otáčivý (Humulus lupulus) extrakt z
květu 10:1 100mg, Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) extrakt z
kořene 10:1 80mg, Meduňka lékařská(Melissa officinalis) extrakt
10:1 z listů 50 mg, Mučenka (Passiflora incarnata) extrakt 10:1 z
květů 50mg, protispékavá látka (Stearan Hořečnatý) 3,5 mg,
Pyridoxin hydrochlorid (Vitamin B6)1,4 mg 100%*.
*% referenční hodnoty příjmu

