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Магнiй - незамiнний мiкроелемент, що бере участь у ключових фiзiологiчних процесах органiзму. Через пiдтримку енергетичного
метаболiзму та синтезу бiлка магнiй сприяЕ оптимальному функцiонуванню нервово\ системи та зменшенню втомлюваностi.
Бестiа Спокiй i Активнiсть мiстить цитрат магнiю - особливу форму сполуки магiю, що добре засвоюпься.

Ефiрна oniя м'яти сприяЕ розслабленню м'язiв, стимуляцii" нервовоi· системи, зниженню рiвня стресу та вiдчупя тривожностi, а
також сприяЕ зменшенню шлункових i м'язових спазмiв.
Якщо лiкар не призначив iнакше, дотримуйтеся таких рекомендацiй.
Рекомендацi'i щодо эастосування: Бестiа Спокiй i Активнiсть/Веstiа Са/т and Active рекомендупься як дiпична добавка до
рацiону харчування з метою забезпечення фiзiологiчного функцiонування нервових клiтин, оптимального функцiонування нервово\
системи, сприяЕ захисгу та вiдновленню клiтин мозку. Рекомендупься для зниження рiвня стресу, вiдчуття тривожностi та зменшення
втомлюваностi. МаЕ сприятливий вплив на мозкову дiяльнiсть.
Споdб эастосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 капсулi 1-2 рази на добу.
Термiн споживання узгоджувати з лiкарем. Подальшi курси та перiодичнiсть повторних курсiв визначаЕ лiкар iндивiдуально.

СПОКIЙ ТА АКТИВНIСТЬ
Дiаична добавка Бестiа Спокiй i Активнiсть/Веstiа Calm and Active
Кiлькiсть на 1 капсулу
294,221 mg (мг) що вiдповiдаЕ 45,31 mg (мг) Магнiю

Активнi iнгоеniЕнти
Магнiю цитрат триосновний
Ефiрна олiя м'яти 18МЕ8
Фосфатидилсерин SHARP PS 70Р IP
СоЕвий лецитин (фосфатидилхолiн загальний мiн. 32%)

150 mg (мг)

Вiтамiн Вб (пiридоксину гiдрохлорид)

9,158 mg (мг)

50 mg (мг)
30 mg (мг)

Склад: олiйна основа (олiя соняшникова рафiнована); оболонка капсули бичачий желатин; активний iнгредiЕнт магнiю цитрат
триосновний; зволожувальна речовина глiцерин (Е-422); активнi iнгредiЕнти: ефiрна олiя м'яти 18МЕ8, фосфатидилсерин SHARP PS
70Р IP, соЕвий лецитин (фосфатидилхолiн загальний мiн. 32%); загущувач жовтий бджолиний вiск (Е-910); активний iнгредiЕнт
вiтамiн Вб (пiридоксину гiдрохлорид); барвники: титану дiоксид (Е-171), залiза оксид жовтий (Е-172). Без ГМО.

Бестiа Спокiй i Активнiсть:

Заспокiйлива дiя без втрати активностi
ЗбалансовуЕ спокiй та активнiсть
Без загальмованостi та сонливостi

)

Дiя Бестiа Спокiй i Активнiсть зумовлена особливостями компонентiв, що входять до його складу.
Фосфатидиnсерин (ФС) - натуральний незамiнний фосфолiпiдний компонент внутрiшнього шару клiтинно\ мембрани мозку, що
забезпечуЕ фiзiологiчне функцiонування нервових клiтин; покращуЕ електричну провiднiсть мiж нейронами, сприяЕ захисгу та
вiдновленню клiтин мазку. Фосфатидилсерин сприяЕ збiльшенню вироблення нейромедiатора ацетилхолiну, необхiдного для уваги,
навчання i пам'ятi, стимуляцii. вивiльнення дофамiну - регулятора настрою; посиленню обмiну глюкози в клiтинах мозку - джерела
енергii для мозково\ дiяльностi; зниженню рiвня кортизолу - гормону стресу, що зменшуЕ сгупiнь розумового i фiзичного перенапру
ження; посиленню активностi фактора росгу нервiв (NGF), який контролюЕ утворення клiтин мозку, пiдтримуЕ \хню активнiсть i
жипЕЗдатнiсть; зниженню надлишково\ активностi �-ритму, що сприяЕ розслабленню i одночаснiй концентрацii уваги. При прийомi
ФС швидко долаЕ гематоенцефалiчний бар'Ер, накопичупься в клiтинах мозку i маЕ сприятливий вплив на мозкову дiяльнiсть.
ФС захищаЕ вiд впливу стресу, знижуЕ дiю кортизолу - гормону стресу.

Застереження при эастосуваннi: пiдвищена чутливiсть до окремих компонентiв продукту.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слiд використовувати як замiну повноцiнного рацiону харчування. Перед початком
вживання дiпично\ добавки та при одночасному застосуваннi будь-яких лiкарських засобiв обов'язкова консулыацiя лiкаря. Не
застосовувати дiтям.
Вагiтнiсть та nактацiя: не застосовувати жiнкам пiд час вагiтностi та в перiод годування груддю.
Дiти: не рекомендупься застосовувати дiтям молодше 18 рокiв.
Не Е лiкарським засобом. Дiпична добавка Бестiа Спокiй i Активнiсть/Веstiа Calm and Active.
Форма випуску: капсули у блiстерi № 15, упакованi в картонну коробку.
Маса нетто 1 капсуnи: 1529,1 mg (мг) ± 15%.
Строк придатностi: 3 роки.
Умови эберiгання: зберiгати в оригiнальнiй упаковцi при температурi не вище 25 'С у сухому, захищеному вiд прямих сонячних
променiв i недосгупному для дiтей мiсцi.
Рiзноманiтне i збалансоване харчування та здоровий спосiб жипя важливi для вас.

Delta Medical Promotions AG

Виробник: Delta Medical Promotions АG/Делыа Медiкел Промоушнз АГ,
Отенбахгассе, 26, Цюрих СН-8001, Швейцарiя на виробничих потужностях НС
CL0VER, Р.5. SL/XC КЛОВЕР, П.С. СЛ Капле Алiканте, 8-10, 28500 Арrанда дел
Рей, Мадрид, lспанiя.
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lмпортер:
«Дельта Медiкел», 08132, Укра\на, м. Вишневе, вул. Чорново
ла, 43, тел.: +38(044) 593-33-55.
Представник в Укра'iнi: Представництво «Дельта Медiкел Промоушнз АГ»,
Украiна, 08132, м. Вишневе, вул. Чорновола, 43, тел.: +38(044) 585-00-41.

Фосфатидиnхоniн (ФХ) - структурний фосфолiпiдний компонент клiтинних мембран, зокрема зовнiшнього шару клiтинно\
мембрани мозку, Е джерелом холiну, необхiдного для синтезу важливого нейромедiатора ацетилхолiну, що забезпечуЕ передачу
нервового iмпульсу мiж нейронами. ФХ бере участь у формуваннi нових нейронних зв'язкiв, знижуЕ вплив стресу на нервовi клiтини.
Вiтамiн В6 належить до групи важливих бiологiчно активних речовин, вiдомих як комплекс вiтамiнiв групи В. Вiтамiн Вб сприяЕ
метаболiзму енергii в органiзмi. ДопомагаЕ пiдтримувати здорове функцiонування нервовоi системи, сприяЕ зменшенню втомлюва
ностi. Вiтамiн Вб сприяЕ фiзiологiчному синтезу цистеiну, обмiну гомоцистеiну, бiлка та глiкогену.
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