
Nutritic Fit-O-Relax 30tabl

TECHNISCHE FICHE

Fit-O-Relax is een voedingssupplement op basis van planten voor een
optimale mentale rust, dag en nacht.

 Productbeschrijving

Plantentablet - Droog extract: droog extract van melisse (Melissa officinalis
L. - 400mg/2 tabl.), droog extract van passiflora (Passiflora incarnata L. -
375mg/2 tabl.), droog extract van kamille (Matricaria recutita L.
100mg/2tabl.); vulstof: microkristallijne cellulose; omhullingsmiddelen:
hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose; antiklontermiddelen:
talk, siliciumdioxide, magnesiumstearaat; vitamine B6 (pyridoxine
hydrochloride - 1.4 mg/2 tabl. - 100% RI = Referentie-Innames)

 Ingrediënten

cnk7604ref.

Voedingssupplement
 Kenmerken

 Posologie

Nachtrust: 2 tabletten »s avonds een half uur voor het slapengaan met een
glas water
Rust overdag: 2 tabletten na de maaltijd met een glas water

 Actieve bestanddelen

1. Melisse
2. Passiflora
3. Kamille

 Voorzorgsmaatregelen

Het wordt aangeraden de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet te
overschrijden.
Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en
evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.
Buiten het bereik van jonge kinderen houden.
Niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar
Bij zwangerschap en lactatie: vraag raad aan uw arts
Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.

3751-096       

 Indicaties

Ondersteunt relaxatie en slaapkwaliteit (1)
Bevordert inslapen en een gezonde nachtrust (2)
Rustgevend en ontspannend  (3)
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Nutritic Fit-O-Relax 30tabl

TECHNISCHE FICHE

Energie kJ x x

               kcal x x

Melissa officinalis L. (mg) 400

Passiflora incarnata L. (mg) 375

Matricaria recutita L. (mg) 100

/100 g

Vitamine B6 (mg) 1,4 100%

/2 tabl

 Analyse

 %RI

 Prijs

Aanbevolen publieksprijs: 13,90 Euro
Enkel verkrijgbaar in de apotheek

 Datum laatste wijziging 28/11/2019

Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de 
leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.
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