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Застереження при эастосуваннi: пiдвищена чутливiсть до окремих компонентiв продукту. Хворим на депресiю застосування
протипоказано. Пiд час застосування дiЕТичноi' добавки необхiдно утримуватися вiд вживання алкогольних напоi'в.
З обережнiстю застосовувати пацiЕнтам iз тяжкими органiчними захворюваннями травного тракту, тяжкими захворюваннями печiнки
та тяжким порушенням функцii' печiнки в анамнезi.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слiд використовувати як замiну повноцiнного рацiону харчування. Перед початком
вживання дiЕТичноi' добавки та при одночасному застосуваннi будь-яких лiкарських засобiв обов'язкова консулыацiя лiкаря.
Дiти: не рекомендуЕться застосовування у дiтей.
Вагiтнiсть та nактацiя: не рекомендуЕТься застосовувати в перiод вагiтностi або годування груддю.
Протипокаэання: пiдвищена чутливiсть до компонентiв дiЕТичноi· добавки. Депресiя та iншi стани, що супроводжуються пригнiчен
ням дiяльностi центральноi' нервовоi· системи.
Водiння транспортних эасобiв та управniння точними механiэмами: застосування не рекомендуЕТься особам, якi планують
водiння транспортних засобiв та управлiння точними механiзмами.

СПОКIЙ ЗНЕРВОВАНОМУ СЕРЦЮ

Не Е лiкарським засобом. ДiЕТична добавка Бестiа Спокiй знервованому cepцю/Bestia Са/т Heart.

Дiаична добавка Бестiа Спокiй энервованому cepцю/Bestia Calm Heart

Форма випуску: капсули у блiстерi № 14, упакованi в картонну коробку.
Маса нетто 1 капсуnи: 1080,00 mg (мг) ± 15%.

Активнi iнгредiЕНти на одну капсулу
Екстракт валерiани лiкарськоi' (Valeriana of{icinalis L.)

336,667 mg (мг)

Олiя ефiрна м'яти 18МЕ8

Строк придатностi: 3 раки.

150,00 mg (мг)

Екстракт пасифлори (Passiflora incarnata L.)

25,00 mg (мг)

Умови эберiгання: зберiгати в оригiнальнiй упаковцi при температурi не вище 25 'С у сухому, захищеному вiд прямих сонячних
променiв i недоступному для дiтей мiсцi.

Склад: екстракт валерiани лiкарськоi' (Valeriana offidnalis L. ), оболонка капсули желатин, олiя ефiрна м'яти 18МЕ8, олiйна основа
(очищена соняшникова олiя), емульгатор соняшниковий лецитин, зволожувач глiцерин, згущувач софтисан (Е-471), пасифлора
(Passiflora incarnata L.), згущувач жовтий бджолиний вiск, барвники: титану дiоксид, оксид залiза червоний. Без ГМО.

Бест;а Спокjй знервованому серцю:
Пiдтримка для серця при cmpeci
Заспакiйлива дiя без втрати активностi
Збалансовуf: спокiй та активнiсть

)

Дiя Бестiа Спокiй знервованому серцю зумовлена особливостями компонентiв, що входять до складу дiЕТичноi' добавки:

Рiзноманiтне i збалансоване харчування та здоровий спосiб жипя важпивi для вас.

De1ta Medica1 Promotions AG

Виробник: Delta Medical Promotions АG/Депыа Медiкел Промоушнз АГ,
Отенбахгассе, 26, Цюрих СН-8001, Швейцарiя на виробничих потужностях НС
CL0VER, P.S. SL/XC КЛОВЕР, П.С. СЛ Калпе Апiканте, 8-10, 28500 Арганда дел
Рей, Мадрид, lспанiя.
lмпортер: ТОВ «Депыа Медiкел», 08132, Украi'на, м. Вишневе, вул. Чорново
ла, 43, тел.: +38(044) 593-33-55.
Представник в Укра'iнi: Представництво «Депыа Медiкел Промоушнз АГ»,
Украi'на, 08132, м. Вишневе, вуп. Чорновола, 43, тел.: +38(044) 585-00-41.

Екстракт валерiани (Valeriana officinalis L.) завдяки вмiсту ефiрних олiй та алкалоi'дiв зменшуЕ збудливiсть центральноi' нервовоi'

системи, чинить заспокiйпиву та слабку спазмолiтичну дiю. СприяЕ уповiльненню прискореного серцебипя, змiцненню серцевого
м'яза та розширенню коронарних судин.

- джерело органiчних кислот та флавоноi'дiв, що використовуЕТься для нормалiзацii' функцiй нервовоi'
системи, рекомендуЕТься для полегшення симптомiв помiрного психiчного стресу. Пасифлора сприяЕ зменшенню тривожностi,
дратiвливостi, покращуЕ настрiй та якiсть сну. РекомендуЕТься при стресових та тривожних станах, роздратованостi, рiзноманiтних
порушеннях сну.

Екстракт пасифлори

Олiя ефiрна м'яти - ментол, що входить до складу oлii' ефiрноi' м'яти, сприяЕ розслабленню м'язiв, помiрнiй 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 знервованому cepцю/Bestia Са/т Heart рекомендуЕТься як дiпична добавка до
рацiону харчування з метою усунення порушень функцiй нервовоi' та серцево-судинноi· систем при стресових та тривожних станах,
роздратованостi. СприяЕ уповiльненню прискореного серцебипя, змiцненню серцевого м'яза та розширенню коронарних судин, сприяЕ
зменшенню тривожностi, дратiвливостi, покращуЕ настрiй.
Спосiб 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.
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