KVALITA Z VAŠÍ LÉKÁRNY

Dr. Böhm® Mučenka
425 mg dražé
Složení: 1 dražé obsahuje:
425 mg suchého extraktu z natě mučenky
Oblast použití:
Tradiční rostlinný doplněk stravy vhodný při stavech neklidných nervů
a s tím spojených potíží, jako je neklid, podráždění, napětí, úzkost
nebo strach.

Síla spočívá
v klidu

Dávkování: Při neklidu, nervozitě užívejte 1 nerozkousané dražé 1 až
2 krát během dne s trochou tekutiny nejlépe po jídle. Při problémech
s usínáním a průběhem spánku 1 až 2 dražé půl hodiny předtím, než
půjdete spát. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Obsah: 30 dražé

Vyrobeno v Rakousku, APOMEDICA, Graz
Uchovávejte mimo dosah dětí. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou
stravu, která má velký význam spolu se zdravým způsobem života. Uchovávejte
v suchu a při teplotě 15 - 25°C.. Pouze v lékárnách.

Při neklidu a nervozitě

- Záruka kvality

Přírodní doplněk stravy s vysokou dávkou extraktu
z mučenky
Při problémech s usínáním a průběhem spánku
Při nervovém přetížení, například při pracovním
vypětí a strachu ze zkoušek
Podporuje klid bez nadměrné únavy
Může být používán dlouhodobě
Neobsahuje laktózu, kvasnice, lepek ani umělá
azobarviva
Pro zdravý zítřek
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Skončete se stresem a strachem!

www.dr-boehm.cz

je značkou pro intenzivní výzkum, dlouholetou
tradici a maximální kvalitu výrobků od společnosti APOMEDICA. Tato
moderní farmaceutická společnost, kterou založil lékař a farmaceut Dr.
Friedrich Böhm ve Štýrském Hradci (Graz), přispívá ke zdraví a dobrému
zdravotnímu stavu již od roku 1968.
dosahuje nejvyšší kvality díky:
• Výroba podle nejvyšších farmaceutických standardů (mezinárodní
certifikát GMP - Good Manufacturing Practice)
• Používání přesně prověřených surovin a drahocenných čistých substancí
• Jedinečné receptury, které jsou založeny na tradičních poznatcích
a nejnovějším výzkumu
• Forma kvalitních tablet pro maximální ochranu, trvanlivost a snášenlivost
účinných látek
• Důmyslné dávkování s optimální biologickou dostupností
• Ideální pro alergiky a citlivé osoby:
Bez skrytých pomocných látek, zpravidla veganské a bez obsahu umělých
azobarviv a laktózy, fruktózy, droždí a lepku
• Jako vysoce kvalitní výrobek k dostání pouze v lékárnách

Vysoká koncentrace
a velmi dobrá snášenlivost

– Kvalita, které můžete věřit. S jistotou farmaceutické
společnosti certifikované podle GMP.
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Poklad z přírody pro lepší
vyváženost
Prožívat den uvolněně a vyrovnaně, pociťovat vnitřní
rovnováhu – pro mnoho lidí skutečné velké přání. Pro jeho
dosažení je zapotřebí změna denního rytmu. Většinou se
přetěžujeme sami, jelikož si nakládáme mnoho v práci,
ale také ve volném čase. Vědomý odpočinek a přestávky
mohou velmi pomoci.

Klidný průvodce vaším dnem
Dr. Böhm® Dražé z mučenky obsahují vysokou dávku
extraktu z natě mučenky.

Výsledek:
Klid a uvolnění pro vás - V čistě rostlinné podobě!

Doplněk stravy

Dr. Böhm® Dýňové tablety pro ženu
Doplněk stravy vhodný na citlivý močový měchýř při
mimovolném úniku moči při smíchu, kašli, kýchání a při
tělesné námaze. Pro normální funkci močového měchýře.

Při velkém pracovním vytížení
V období zkoušek
Ve fázích silného rodinného vytížení
V dobách emocionální nevyrovnanosti
– například v přechodu
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Úleva pro každou ženu

Jemně uklidňuje a uvolňuje bez nadměrné únavy. Další velká
výhoda: Dr. Böhm® Dražé z mučenky nejsou návykové
a mohou se proto užívat delší časové období. Stanou se
tak vaším zklidňujícím pomocníkem, na kterého se můžete
kdykoliv spolehnout.

Uvolnění a klid - kdykoliv!
Mučenka má nádherné květy, díky kterým je rostlina
oblíbená především jako okrasná květina. Za krásným
vzhledem se však skrývá ještě více:
V lidovém léčitelství severní, jižní a střední Ameriky je
tato popínavá rostlina ceněna již několik staletí pro svůj
zklidňující účinek.
Dr. Böhm® Dražé z mučenky kombinují toto lidové
léčitelství s nejnovějšími vědeckými poznatky a moderními
výrobními postupy.

Rady od Dr. Böhm®

Doplněk stravy

Dr. Böhm® Isoflavon 90 mg forte
Doplněk stravy na podporu hormonální rovnováhy.
Každá žena prochází v průběhu svého života obdobím
změn, obvykle počínajícím po 40. roce života, kdy
dochází k hormonální řízené proměně vnitřních dějů.
V tomto období je důležité zachovat si vnitřní rovnováhu,
aby žena zůstávala v harmonii sama se sebou a se svým
okolím.
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