#cheerUp
Suplement diety
30 tabletek Masa netto: 43,95 g

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, uzupełniający codzienną dietę w składniki
aktywne wspomagające utrzymanie dobrego nastroju i samopoczucia – zmniejszają stres,
uczucie niepokoju, rozdrażnienia, łagodzą napięcia, drażliwość (melisa lekarska).1
Korzystnie wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego, prawidłowe funkcje
psychologiczne (magnez, witamina C, witamina B6 , melisa lekarska)2. Obniżają
zmęczenie i znużenie (magnez, witamina C, witamina B6) oraz pomagają w utrzymaniu
prawidłowych funkcji poznawczych (cynk, melisa lekarska).3 Produkt wzbogacony jest
również w S-adenozylometioninę i N-acetylo-L-karnitynę...........................................
1,2,3
Ilość środka spożywczego i poziom jego spożycia niezbędny do uzyskania korzystnego
działania, o którym mówią oświadczenia zdrowotne - 2 tabletki dziennie.
Składniki aktywne
2 tabletki zawierają:

* % RWS - referencyjna wartość spożycia
%RWS*

N-Acetylo-L-karnityna
S-adenozylometionina
Ekstrakt z liści melisy lekarskiej (10:1)
Magnez
Witamina C
Witamina B6
Cynk

500,0 mg
150,0 mg
100,0 mg
60,0 mg
30,0 mg
4,0 mg
4,0 mg

32,0
100,00 mg
100,0
16,0
37,5
285,7
40,0

Składniki: stabilizator: węglan wapnia; chlorowodorek N-Acetylo-L-karnityny, jabłczan
magnezu, tosylan dwusiarczanu S-adenozylometioniny; stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna,
substancja przeciwzbrylająca: kwas stearynowy; ekstrakt z liści melisy lekarskiej
(Melissa officinalis), łupiny ryżu (Ribus Nu-Flow), witamina C, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, cytrynian
cynku, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy, witamina B6,
nośnik: triacetyna.
Wytworzono w zakładzie przetwarzającym także soję, nasiona sezamu, orzeszki ziemne,
orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zboża zawierające
gluten, łubin, mięczaki, seler, gorczycę – stąd możliwa obecność tych składników w produkcie.

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 2 tabletki na czczo, pół godziny
przed posiłkiem.................................................................................................................
Uwagi! Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia jest ważny
dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nie używaj produktu, jeśli brakuje zewnętrznej folii zabezpieczającej lub jest ona
uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmujące leki, przed zastosowaniem
preparatu powinny skonsultować się z lekarzem. Nie łącz produktu z lekami na depresję czy
innymi produktami, które mogą powodować senność. Przed planowaną operacją 2 tygodnie
wcześniej przerwij stosowanie produktu...............................................................................
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki preparatu, kobiety w ciąży i karmiące
piersią, osoby z niedoczynnością tarczycy, epilepsją..............................................................
Najlepiej spożyć przed końcem: datę podano na opakowaniu........................................
Warunki przechowywania: produkt należy przechowywać zamknięty, w suchym
i chłodnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Producent: Calivita®, 225 Episcopal Road, Berlin, Connecticut 06037, USA
Importer: CaliProducts Kft., 1052 Budapeszt, Węgry...........................................
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn..........
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Nr partii: podano na opakowaniu.
Więcej informacji o produkcie na stronie www.calivita.com.pl

