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Camelis DUO tabl. 60tabl.(3blist.po20szt.)
 

Cena: 16,18 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)

Postać tabl.

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Camelis DUO to suplement diety charakteryzujący się dwufazowym systemem ochrony organizmu przed stresem. Suplement zawiera
naturalne wyciągi ziołowe oraz witaminy, które pomagają łagodzić stres, poprawiają samopoczucie oraz odprężają – w dzień i w nocy.

Suplement zawiera kompozycję składników na dzień i na noc w dwóch osobnych tabletkach, które pomagają lepiej znosić stres oraz
łagodzą napięcie nerwowe. Kompozycja na dzień (Zielone tabletki) zawiera naturalne wyciągi ziołowe: z lawendy, chmielu, melisy oraz
magnezu oraz witamin B6 i B2. Natomiast suplement na noc (niebieskie tabletki) zawiera: wyciąg z melisy, mięty, rumianku, szyszek
chmielu, i naowocni pomarańczy.

Skład:
Skład tabletki na dzień:
celuloza mikrokrystaliczna, magnez (tlenek magnezu), ekstrakt z melisy, fosforan diwapniowy, ekstrakt z szyszek chmielu, ekstrakt z
lawendy, hydroksypropylometyloceluloza, stearynian magnezu, dwutlenek tytanu, poliwinylopirolidon, guma arabska, witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny, lecytyna sojowa, chlorofil, witamina B2 (ryboflawina)
Skład tabletki na noc: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z szyszek chmielu, ekstrakt z mięty, ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, ekstrakt
z melisy, fosforan diwapniowy, ekstrakt z rumianku, hydroksypropylometyloceluloza, stearynian magnezu , dwutlenek krzemu, dwutlenek
tytanu, poliwinylopirolidon, guma arabska, lecytyna sojowa, błękit patentowy, czerń brylantowa

Dawkowanie:
Do 3 tabletek na dobę: 1 - 2 zielone tabletki na dzień (w razie potrzeby) i 1 niebieską tabletkę na noc w godzinach wieczornych.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktów. Tabletki niebieskie na noc zawierają synferynę, nie są przeznaczone dla kobiet
w ciąży, matek karmiących oraz dzieci poniżej 12 roku życia i osób w podeszłym wieku.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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