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ChillMe ukojenie nerwów i poprawa koncentracji suplement
diety 60 kapsułek
 

Cena: 81,88 PLN

Opis słownikowy

Forma podania kapsułki

Gramatura sztuka

Pojemność 60

Producent HealthLabs

Płeć unisex

Rodzaj pozostałe

Opis produktu
 

ChillMe - UKOJENIE NERWÓW I POPRAWA KONCENTRACJI
Pomoc w walce ze stresem i rozdrażnieniem

60 kapsułek, 30 dni stosowania
Odpowiedni dla wegan

Suplement diety ChillMe został stworzony z myślą o osobach zestresowanych, które prowadzą intensywny tryb życia i szukają sposobu
na wyciszenie, zmniejszenie rozdrażnienia i poprawę koncentracji.

Produkt wspiera pracę układu nerwowego i pomaga w walce z negatywnymi skutkami stresu. Stosowanie suplementu diety ChillMe
wpływa na zmniejszenie napięcia i uspokojenie organizmu, ale nie wywołuje senności.

Pamiętaj, że optymalizacja pracy mózgu to o wiele więcej niż substancje zawarte w ChillMe. Kluczem do sukcesu jest holistyczne
podejście do zdrowia i dbałość o kondycję całego organizmu.

CHILLME W 2 KAPSUŁKACH:
Ekstrakt z bazylii azjatyckiej - tulsi 500 mg
w tym kwas ursolowy 17,5 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty, w tym 500 mg
polifenole 490 mg
katechiny 350 mg
EGCG 275 mg
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Ekstrakt z zielonej herbaty 204 mg
w tym L‑teanina 200 mg
Ekstrakt z witanii ospałej (Ashwagandha) 142 mg
w tym witanolidy 10 mg
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane spożycie: 2 kapsułki dziennie

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Składniki: Suchy ekstrakt z liści bazylii azjatyckiej – tulsi (Ocimum tenuiflorum L.) zawierający 2‑5% kwasu ursolowego DER 20:1, suchy
ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) Kuntze) zawierający 98% polifenoli, 70% katechin, 55% galusanu epigallokatechiny
– EGCG DER 20:1, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, suchy ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.)
Kuntze) zawierający 98% L‑teaniny DER 480:1, suchy ekstrakt z korzeni witanii ospałej (Withania somnifera) zawierający 7% witanolidów
DER 20:1, skrobia ryżowa, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Przechowywanie: W szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej 15‑25° C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Chronić od wilgoci i światła.

Środki ostrożności: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Produkt nie powinien być spożywany
w przypadku stosowania leków o działaniu uspokajającym, nasennym, przeciwpadaczkowym, nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży
i w trakcie laktacji.
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