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פורמולה מתקדמת לשלווה ורוגע
עם הרכיב הפטנטי הייחודי *Lactium
שהוכח כיעיל ובטוח כנגד מצבי לחץ וחרדה
כשזה בדוק  -אפשר להירגע!

* - Lactiumהוכח קלינית כמוריד רמת לחץ וחרדה.
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חד
ש!
פורמולה מתקדמת לשלווה ורוגע
עם הרכיב הפטנטי הייחודי *Lactium
שהוכח כיעיל ובטוח כנגד מצבי לחץ וחרדה
כשזה בדוק  -אפשר להירגע!
אורח החיים המודרני ,המצב הביטחוני ,בעיות בריאות ,קשיים כלכליים ,לחצים במקום העבודה ,מבחנים,
חרדת טיסה ,מתחים בין אישיים ועוד מובילים להתפתחות מצבי לחץ וחרדה.
נירוונה מקס מכיל  Lactiumרכיב פטנטי ייחודי:
 lמופק מחלבון החלב ,קזאין.
 lנבדק מדעית  -הוכח במחקרים קליניים כמוריד בצורה משמעותית את רמת הלחץ והחרדה.
 lיעילות נבדקה בהשוואה ל Diazepam -מקבוצת הבנזודיאזפינים (החומר הפעיל בתרופת ההרגעה
הנפוצה  )Assivalונמצא כי הוא פועל באותה רמת יעילות ,ללא תופעות הלוואי האופייניות לקבוצת
חומרים זו.
 lללא לקטוז.
נירוונה מקס מכיל בנוסף:
תמצית פסיפלורה :הפסיפלורה ידועה כבעלת השפעה מרגיעה על מערכת העצבים .מומלצת להקלה
במקרים של עצבנות יתר ,חרדות ומתחים ,לעידוד שינה טובה ולמניעת הפרעות שינה.
תמצית מליסה רפואית :מליסה רפואית מכילה שמנים אתרים הידועים
 %קצובה יומית
כבעלי השפעה מרגיעה ומקלים על הפרעות שינה או התקפי חרדה.
רכיבים מומלצת בכמוסה כמות
נשים בגיל גברים
25-50בגיל בכמוסה
קומפלקס ויטמיני  Bומגנזיום :ויטמיני  Bחיוניים לתפקוד תקין של
25-50
מערכת העצבים .מצבי לחץ וחרדה גורמים לפגיעה בייצור ויטמיני B
 7 466% 636%מ"ג
ויטמין B1
בגוף ולכן חשוב לספק ויטמינים אלה במינון גבוה .המגנזיום מסייע
 7 412% 538%מ"ג
ויטמין B2
לטיפול טבעי בנדודי שינה ולהרפיה ,מבלי לגרום לפגיעה בתפקוד
 7 37.0% 46.0%מ"ג
ויטמין B3
ולהרדמות.
 7 350% 437%מ"ג
ויטמין B6
 42.5 212% 212%מק"ג
ויטמין B12
נירוונה מקס:
 lנבדק מדעית  -יעילות מוכחת קלינית.
חומצה פולית  34.0 17.0% 19.0%מק"ג
 lמסייע להרגעה במצבי לחץ וחרדה ולהפגת תחושת מתח.
 32.5מ"ג
מגנזיום
11.5%
9.5%
 lכמוסה אחת ביום יעילה למשך כל היממה.
)Lactium (MPH
 150מ"ג
*
*
 lלא מרדים ,מאפשר פעילות יום-יומית רגילה.
פסיפלורה
 50מ"ג
*
*
 lבטוח לשימוש ,ללא תופעות לוואי ואינו ממכר.
מליסה
 50מ“ג
*
*
 lאריזה קטנה ,נוחה לנשיאה.
 lכמוסה קטנה וקלה לבליעה.
* לא נקבעה קצובה יומית מומלצת
®

