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EM Control de Naturlider és un complement alimentari que serveix per millorar els símptomes de la
síndrome de la fatiga crònica, així com els problemes relacionats amb aquesta.

DESCRIPCIÓ

Què és EM control de Naturlider?

Complement aliment a base de plantes, PEA, vitaminaB6, magnesi, L-arginina, CoQ10, NADH i curcumina.
Amb edulcorant.

Quins són els ingredients de EM control Naturlider?

Els ingredients de EM control Naturlider són:

Maltodextrina.
Citrat de magnesi 1,60g.
PEA (Palmitoiletanolamida) pols 660mg.
Extracte sec d'Ashwagandha arrel, 1% alcaloies, 1,5% whitanòlids 660mg.
L-Arginina clorhidrat 550mg.
Aroma de llimona pols.
Cúrcuma Complex.
CAVACURMIN®500mg.
Extracte sec de Griffònia (Griffònia simplicifola,llavor,98% L-5-idroxitriptòfan)198mg.
Coenzim Q10 198mg.
Edulcorant (Sucralosa).
Edulcorant (extracte sec d'Estèvia estevia rebaudiana, fulles, 98% esteviòsids)27,5mg.
NADHD disòdic 11mg.
Vitamina B(Cdlorhidratodepiridoxina) 2,2mg.

Com he de prendre EL Control de Naturlider?
Heu de prendre 5 0 10 mil·lilitres dissolts en un got d'aigua, una vegada al dia i fora dels àpats.

Per què serveix EM Control de Naturlider?
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EM Control és una fórmula que per la seva composició contribueix a la millora dels símptomes relacionats
amb la síndrome de fatiga crònica, com fatiga, problemes de memòria o concentració, mal de coll i de cap,
dolor muscular o articular, son no reparador i esgotament extrem després de fer esforç físic o mental.

EM Control es recomana en la millora dels símptomes relacionats amb la síndrome de fatiga crònica.

Té contraindicacions EM Control de Naturlider?

EM Control de Naturlider no ha de ser consumit per dones embarassades o en període de lactància ni per
nens. Consulteu el professional en cas d'embaràs o lactància, si esteu en tractament amb medicació o
presenteu unes condicions mèdiques especials.
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