
NERVOBALANS CONTROL
suplement diety
30 kapsułek

Nervobalans Control – jest to suplement diety zawierający składniki naturalnego pochodzenia,
przeznaczony dla osób narażonych na stres. Zawarte w preparacie składniki melisa, różeniec górski,
rumianek ułatwiają wyciszenie organizmu, kontrolowanie napięcia nerwowego oraz wspierają utrzymanie
stabilności emocjonalnej.  Magnez  oraz  witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia, wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz układu nerwowego.

Składniki: ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis); węglan magnezu; ekstrakt z korzenia różeńca górskiego
(Rhodiola rosea); ekstrakt z koszyczka rumianku (Matricaria recutita); chlorowodorek tiaminy (witamina B1);
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); cyjanokobalamina (witamina B12);
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; składniki
kapsułki: żelatyna.

Składniki 1 kapsułka %RWS* 2 kapsułki %RWS*

Ekstrakt z liści melisy 300 mg 600 mg

Magnez 60 mg   16% 120 mg 32%

Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego 50 mg 100 mg

Ekstrakt z koszyczka rumianku 20 mg 40 mg

Witamina B1 3 mg 273% 6 mg 546%

Witamina B6 1 mg 71% 2 mg 142%

Witamina B12 5 µg 200% 10 µg 400%

   *RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych. Nie należy stosować u dzieci oraz u kobiet w
ciąży i karmiących.

Zalecane spożycie: dorośli 1 kapsułka dziennie. W przypadku trudności z zasypianiem i w zaburzeniach snu
2 kapsułki przed snem.

Ostrzeżenia: nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest
zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla
małych dzieci.

Masa  netto:  17,1  g  (30  kapsułek  po  570  mg)
Opakowanie zawiera 2 blistry po 15 kapsułek.

Producent:
ALG Pharma Poland Sp. z o.o. Sp.
k. ul. Kasprzaka 31
01-234  Warszawa
www.algpharma.pl


	NERVOBALANS CONTROL
	Producent:

