Lot nr.:
A se consuma,
de preferinţă,
înainte de sfârșitul:

33 g
NOTIFICAT DE SNPMAPS NR. AA8564 / 2015
Fabricat de: TISHCON CORP., USA
Deținător notificare și Distribuitor: COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 ap. 74 tel.: 021/320.44.33
ASIGURAȚI-VĂ CĂ SIGILIUL ESTE INTACT

100 mg

60 capsule

SUPLIMENT ALIMENTAR (550 mg/cps) Ingrediente: celuloză microcristalină
(agent de încărcare), vitamina C (acid ascorbic), 5-HTP (L-5-hydroxytriptophan, extract hidroetanolic uscat 12:1 din semințe uscate de Griffonia simplicifolia), capsulă DR caps™ vegetală (hipromeloză, gumă gellan) cu eliberare întârziată, vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină), stearat
de magneziu și dioxid de siliciu (antiaglomeranți). Nu conține alergeni. Zero calorii.
Informații nutriționale:
Cant./cps %VNR*
100 mg
5-HTP
**
120 mg 150
Vitamina C
Vitamina B6
20 mg 1429
*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.
ACȚIUNI: 5-HTP (l-5-hidroxitriptofan), precursor al substanței fericirii (serotonina), contribuie la funcționarea normală și la
menținerea sănătății sistemului nervos, crește nivelul serotoninei și
al melatoninei. Induce calmul, siguranța de sine, relaxarea. Reduce
durerile de cap și redă echilibrul psiho-emoţional. Îmbunătățește
calitatea somnului. Susține memoria și stimulează capacitatea de
învățare. Este adjuvant în curele de slăbire și regleaza apetitul.
Contribuie la reducerea unelor forme de dependenţă (alcool, tutun,
droguri). Vitaminele B6 si C contribuie la funcţionarea normală a
sistemului nervos, la menţinerea sănătăţii psihice și la reducerea
oboselii și extenuării.
UTILIZARE: adulți: 1 - 3 capsule în timpul meselor sau conform
recomandării medicului de specialitate. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o
dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Femeile însărcinate, cele care alăptează
și persoanele care urmează o medicație pentru boli ale sistemului nervos și/sau digestiv trebuie să consulte medicul înainte de a folosi produsul. Nerecomandat persoanelor care au hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului. Poate provoca somnolență. După administrare nu se conduc automobile sau utilaje. CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

