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Jasnum mood 30 kaps. kaps. - 30 kaps.
 

Cena: 34,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Jasnum mood, suplement diety

30 kapsu?ek

 

Preparat odpowiada na potrzeby kobiet

 

Kompozycja ekstraktów ro?linnych, witamin 

 

Poprawia nastrój i u?atwia utrzymanie równowagi emocjonalnej (1), pomaga zmniejszy? zm?czenie (2).

 

Zmiany hormonalne zachodz?ce w organizmie kobiety w czasie miesi?czki czy menopauzy cz?sto s?
przyczyn? obni?enia lub wahania nastroju.
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Preparat Jasnum mood pomaga w relaksacji i utrzymaniu pozytywnego nastroju dzi?ki zawarto?ci
ekstraktu z szafranu (1). Dodatkowo szafran u?atwia zachowanie równowagi emocjonalnej i korzystnie
wp?ywa na libido. Witamina B6 i B12 wspieraj? funkcje psychologiczne oraz zmniejszenie uczucia
znu?enia i zm?czenia (2).

 

Jasnum mood to czysty sk?ad: bez substancji wype?niaj?cych, barwników, konserwantów syntetycznego
pochodzenia. 

 

Sk?adniki: substancja wype?niaj?ca: ksylitol; hydroksypropylometyloceluloza (kapsu?ka); ekstrakt ze
znamion szafranu (Crocus sativus); metylokobalamina (witamina B12); ?rednio?a?cuchowe trójglicerydy;
substancja glazuruj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy); pirydoksalo-5-fosforan (witamina B6).

Mo?e zawiera? ryby i ich produkty pochodne.

 

Sposób u?ycia: doro?li - 1 kapsu?ka dziennie

 

Sk?adnik Zawarto?? sk?adników w dziennej porcji

(1 kapsu?ka)

Ekstrakt ze znamion szafranu (Crocus sativus) 30 mg

Witamina B6 1,4 mg (100%*)

Witamina B12 100 µg (4000%*)

* - procent realizacji Referencyjnych Warto?ci Spo?ycia

 

Ostrze?enia i inne informacje: nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplement diety
nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób od?ywiania i
zdrowy tryb ?ycia s? podstaw? prawid?owego funkcjonowania organizmu. Spo?ycie w nadmiernych ilo?ciach
mo?e mie? efekt przeczyszczaj?cy.

Jasnum Mood zawiera substancj? s?odz?c?. Kobiety w ci??y i matki karmi?ce oraz osoby przyjmuj?ce ?rodki
uspokajaj?ce stosowanie preparatu powinny skonsultowa? z lekarzem.

Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników preparatu.

 

Przechowywanie: w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób
niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni? przed wilgoci? i ?wiat?em.
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USP Zdrowie Sp. z o.o., 

ul. Poleczki 35, 

02-822 Warszawa 

www.jasnum.pl
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