Oral spray 50ml
FUKITOL formula

Natural Mental Oral Spray

To ΚΑΛΜΙΑ είναι Συμπλήρωμα Διατροφής σε μορφή Spray άμεσης απορρόφησης από το στόμα,
που περιέχει πολλά φυσικά ενεργά συστατικά (εκχυλίσματα βοτάνων, φυσικά άλατα, μέταλλα,
βιταμίνες, αντιοξειδωτικά κ.λ.π.), που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ομαλής λειτουργίας
του Νευρικού Συστήματος.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το ΚΑΛΜΙΑ είναι ένα φυσικό Συμπλήρωμα Διατροφής σε μορφή spray άμεσης
απορρόφησης από το στόμα, που μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της
Ομαλής Λειτουργίας του Νευρικού Συστήματος, στη Μείωση του Άγχους, του Stress και
της απογοήτευσης, στη Βελτίωση της Διάθεσης για Ζωή και Συναισθηματική Επαφή και στη
βελτίωση της Ποιότητας του Ύπνου αλλά και του κύκλου Ύπνου – Αφύπνισης.
Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να συμβάλλει στη Μείωση της Βουλιμίας και της Συχνότητας
των κρίσεων Ημικρανίας και Ινομυαλγίας.
ΣΥΝΘΕΣΗ: Β-Φαινυλαιθυλαμίνη-HCL, 5-HTP (εκχύλισμα σπόρου Γκριφόνιας), εκχύλισμα φύλλων
Ελιάς, Σπιρουλίνα, Μελατονίνη, εκχύλισμα Πασιφλόρας, εκχύλισμα Λουίζας (lippie citridora), Vit B6,
διγλυκινικό Μαγνήσιο.
Έκδοχα: Kεκαθαρμένο ύδωρ, ξυλιτόλη, άλατα νατρίου και καλίου, Συντηρητικά: Σορβικό κάλιο,
βενζοϊκό νάτριο, Γαλακτωματοποιητής: Kόμμι ξανθάνης, κυκλοδεξτρίνη, Ρυθμιστής οξύτητας:
Kιτρικό οξύ, Γλυκαντικά: Οργανική στέβια, λακτόζη, Άρωμα: Βανίλια και μήλο.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Β-Φαινυλεθυλαμίνη-HCL. Θεωρείται η “Ορμόνη της Αγάπης”. Συμβάλλει στην παραγωγή
Σεροτονίνης, Ντοπαμίνης και Τεστοστερόνης, με αποτέλεσμα περισσότερη ηρεμία, καλή διάθεση,
καλύτερη μνήμη & συγκέντρωση, περισσότερη διάθεση για ζωή και συναισθηματική επαφή και
αυτοεκτίμηση. Επίσης μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στη μείωση της Βουλιμίας και κατά συνέπεια
της Βουλιμικής παχυσαρκίας.
5-HTP (Υδροξυτρυπτοφάνη από εκχύλισμα Griffonia cimplicifolia). Συμβάλλει στην προώθηση
υγιών επιπέδων Σεροτονίνης, που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του άγχους, του stress, της
απογοήτευσης και των διαταραχών διάθεσης. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να βοηθήσει
στη μείωση περιστατικών ημικρανίας και ινομυαλγίας.
Εκχύλισμα φύλλων Eλιάς και Σπιρουλίνας. Πλούσια σε αντιοξειδωτικά, μέταλλα, ιχνοστοιχεία
και βιταμίνες που συμβάλλουν στην προστασία του νευρικού Συστήματος από την οξείδωση, το
οξειδωτικό stress και τη γήρανση. Συμβάλλουν επίσης στην προστασία και ομαλή λειτουργία των
ορμονών του εγκεφάλου.
Μελατονίνη, Πασιφλόρα και Λουίζα. Συμβάλλουν στην Βελτίωση της Ποιότητας του Ύπνου,
στην ηρεμία, σε ημικρανίες & πονοκεφάλους, καθώς και στην ομαλοποίηση του κύκλου Ύπνου –
Αφύπνισης. Επίσης συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων άγχους και stress.
Μαγνήσιο και Vit B6. Βοηθούν στην ομαλή λειτουργία του Νευρομυϊκού Συστήματος, στην ποιότητα
του ύπνου, στις ημικρανίες, τις κράμπες και την κόπωση.

ΔΡΑΣΤΙΚΟ

Μέγιστη Ημερήσια Δόση
20 ψεκασμοί (3 ml)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΗΠ %

Β-Phenylethylamine HCL
(PEA)

200 MG

-

Olea europea leaf extract

20 MG

-

Spirulina powder

10 MG

-

Magnesium

56,25 MG

15

Lippia citriodora extract

60MG

-

Passion flower extract

20 MG

Melatonin

1 MG

ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

-

Vitamin B6 (Pyridoxine HCL) 20 MG

1428

5-HTP (Griffonia simplicifolia 100 MG
seed xtract)

-

* Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (ΣΗΠ)

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΕΙΣ: Κάντε 10 (δέκα) ψεκασμούς μέσα στο στόμα,
1 (Mία) ή 2 (Δύο) φορές την ημέρα.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Ο.Φ.: 46583/19-5-2021
O αριθμός γνωστοποίησης δεν επέχει άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ/ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Καμία γνωστή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει
να χορηγούνται σαν υποκατάστατα μίας ισορροπημένης διατροφής και δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία
ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή, οδηγείτε
βαρέα μηχανήματα, ή αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να φυλάσσεται σε
θερμοκρασία δωματίου προστατευμένο από το φώς. Μετά το άνοιγμα, να καταναλώνεται εντός 6 μηνών

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΑΔΑ: 210 7793777, ΚΥΠΡΟΣ: 1401
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

“Γιαννόπουλος Γ. Σ.” - Biosynthesis, Athens, Greece.
Πλατεία Κανάρη 2, Αθήνα 11361, Ελλάδα
Τηλ.: 213 04 29 530 - 801 10 10 245

biosynthesis.homeo@gmail.com, www.biosynthesis.com.gr
ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ:

Condexfactor Ltd, Cyprus.

P.O. box 52495 – 4064, Limassol CY - Tel. (+357) 25 827970 / 25 822844

Codexfactor@cytanet.com.cy
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