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Ajut? la men?inerea unei st?ri de bine mentale Favorizeaz? men?inerea calmului în condi?ii de stres

Rating: Nu a fost evaluat înc?
Pret:
Pre?ul de vânzare: 29,50 lei
Reducere:

Pune o întrebare despre acest produs
Producator: Fares Orastie

Descriere
Confort Emotional 60cps Fares
Ajut? la men?inerea unei st?ri de bine mentale
Favorizeaz? men?inerea calmului în condi?ii de stres
Ingrediente/capsul?
-passiflora (Passiflorae herba) 97,5mg
-frunze de lemon verbena
(Lippiae citriodorae folium)
-roini?? (Melissae herba) 78 mg
-extract de sun?toare (Hyperici herba) standardizat în min. 0,3% hipericin? 58,5 mg
-extract de Rhodiola rosea standardizat în min. 3% rosavin? ?i salidrozid?.
Passiflora, numit? ?i floarea pasiunii este folosit? datorit? propriet??ilor sedative ?i calmante, pentru st?rile de anxietate, nervozitate ?i pentru
insomnie, reducând emotivitatea, f?r? s? produc? dependen??.
Sun?toarea, antidepresiv? ?i antialgic? este remediul de elec?ie în depresiile u?oare ?i medii, pentru tulbur?rile emo?ionale ?i anxietate.
Roini?a are efect sedativ u?or, este tonic nervos, reduce anxietatea ?i stresul, îmbun?t??e?te aten?ia ?i concentrarea.
Lemon verbena, originar? din America de Sud, a fost introdus în Europa în secolul XVII. Datorit? propriet??ilor sale u?or sedative ?i relaxante
este eficient? în st?rile tensionale ?i de anxietate, insomnie, stres.
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Rhodiola rosea are efect antidepresiv, adaptogen, cre?te rezisten?a la stres ?i oboseal?. Studiile ?tiin?ifice au demonstrat capacitatea ei de a
cre?te nivelul de serotonin? ?i dopamin? (neurotransmi??tori cu efect euforizant, care induc starea de bine ?i bun? dispozi?ie).
Efect
-antidepresiv, anxiolitic
-adaptogen (cre?te capacitatea organismului de a se adapta la stres ?i suprasolicit?ri)
-tonic nervos
-calmant
-sedativ
Recomand?ri
-agita?ie, nevroze
-depresii, anxietate
-insomnie
-migrene
Nu produce somnolen??.
Contraindica?ii
Nu se recomand? copiilor sub 10 ani (efectele asupra copiilor mici sunt insuficient studiate) ?i în caz de hipersensibilitate la oricare din
ingredientele produsului.
Sarcin? ?i al?ptare
Femeile îns?rcinate ?i mamele care alapteaz? pot lua cate o capsul? de 2-3 ori pe zi timp de 2 s?pt?mâni. Cura se poate repeta dup? o pauz?
de 2 s?pt?mâni.
Efecte secundare ?i interac?iuni
La dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare.
Acest produs poten?eaz? efectul barbituricelor.
Întrebuin?are
1 capsul? de 3 ori pe zi, la 2 ore dup? mas?.
În caz de hipereactivitate emo?ional? ?i cefalee se administreaz? câte 2 capsule de 3 ori pe zi, la nevoie.
Durata curei este de 2-3 luni, sau conform recomand?rii medicului. Cura se poate repeta dup? o pauz? de o lun?.
Evaluarea eficien?ei
S-au administrat capsule „Confort emo?ional” timp de 1 lun? la pacien?i care prezentau sindrom anxios, sindrom depresiv, sindrom astenocenestopat, distonie neuro-vegetativ?.
S-a constatat eficient? bun? în 90% din cazuri, astfel 50% dintre pacien?i au initiat terapia cu capsule Confort emo?ional, 40% au înlocuit
medica?ia alopat? preexistent? cu capsule Confort emo?ional.
10% dintre pacien?i au folosit capsulele Confort emo?ional în paralel cu medica?ia alopat? cu reducerea dozei acesteia.
Produsul a fost bine tolerat ?i lipsit de reac?ii adverse.
Prezentare: 60 capsule a 390 mg

Reviews
Nu exist? comentarii pentru acest produs.
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