
Περιέχει το πατενταρισµένο 
εκχύλισµα Ashwagandha KSM-66®, 
παρασκευασµένο από οργανικές 
ρίζες του βοτάνου που καλλιεργού-
νται στην Ινδία
Η µέθοδος εξαγωγής της 

Ashwagandha δε χρησιµοποιεί 
αλκοόλ ή διαλύτες, αλλά αντίθετα 
εφαρµόζονται οι παραδοσιακές 
Αγιουρβεδικές πρακτικές διασφα-
λίζοντας ένα εκχύλισµα πλήρους 
φάσµατος
Περιέχει βιταµίνες Β που 

προέρχονται από βιολογική 
γκουάβα, βιολογικό βασιλικό

   και βιολογικά λεµόνια

Σβήστε τα 
συµπτώµατα
του άγχους &
της νευρικής 
έντασης µε
το Stressveda™

Σχεδιάστηκε για: 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ 
ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

• KSM-66® Ashwagandha

• Βιταµίνες Β

ΤΟ             ΣΑΣ
“ΡΙΧΝΕΙ” ΚΑΤΩ;
ΤΟ             

Αρ. ΕΟΦ: 39885, Λ.Τ. 32 €

Όταν οι αγχωτικές καταστάσεις σας «ρίχνουν», αναζητήστε το Stressveda™

Ο µοναδικός συνδυασµός βοτάνων και βιταµινών µπορεί να είναι το κλειδί
για την αποκατάσταση της ισορροπίας και της ηρεµίας, και κυρίως του

αισθήµατος «πίσω στον καλό µου εαυτό».

Κατάλληλο για χορτοφάγους • non GMO • χωρίς γλουτένη



Εισάγεται από τον Καναδά

www.florahealth.com

From seed to bottle Αποκλειστική διανοµή για Ελλάδα και Κύπρο
T: 2310 449 441 • www.medmelon.gr

Βοηθά στην ανακούφιση των συµπτωµάτων 
του άγχους, της νευρικότητας και της ψυχικής 
κόπωσης

Βοηθά στην υποστήριξη της νοητικής υγείας,
    της ψυχικής εστίασης και της µνήµης εργασίας

Βοηθά στην προστασία των κυττάρων από τη 
βλάβη των ελεύθερων ριζών

Υποστηρίζει τη σεξουαλική υγεία, τη λίµπιντο
    και τη γονιµότητα

Περιέχει το κλινικά αποδεδειγµένο υδατικό
    εκχύλισµα KSM-66® Ashwagandha, από
    οργανικές ρίζες του φυτού, χωρίς αλκοόλη
    ή διαλύτες

Περιέχει Βιταµίνες Β1,2,3,5,6 
& φυλλικό οξύ προερχόµενες 
από οργανικό γκουάβα, βασιλι-
κό (holy basil) και λεµόνια που 
υποστηρίζουν την υγεία του 
νευρικού συστήµατος

Οι βιταµίνες Β περιλαµβά-
νουν τα φυσικά ευρισκόµενα 
θρεπτικά συστατικά: χολίνη, 
ινοσιτόλη και βιοτίνη

Ψάχνετε για ένα φυσικό τρόπο 
ώστε να βρείτε ισορροπία

ζώντας αρµονικά ακόµα και
σε καταστάσεις άγχους;

Αποκαταστήστε
την ισορροπία µε

Το Ashwagandha χρησιµοποιείται στην πα-
ραδοσιακή Αγιουρβεδική πρακτική για πάνω 
από 4000 χρόνια. Είναι ένα προσαρµογόνο 
βότανο, που ενισχύει την ικανότητα του σώ-
µατος να αυτο-ρυθµίζει τα βασικά συστήµα-
τα - ειδικά, το νευρολογικό, το ανοσοποιη-
τικό, το αναπαραγωγικό, το ενδοκρινικό και 
το σύστηµα παραγωγής ενέργειας. 

Το KSM-66® Ashwagandha που χρησιµο-
ποιεί η Flora αποτελεί το υψηλότερης συγκέ-
ντρωσης εκχύλισµα ρίζας Ashwagandha που 
διατίθεται στην αγορά, είναι τιτλοδοτηµένη 
για το υψηλότερο ποσοστό withanolides  
στον κόσµο µεταξύ όλων των βοτανικών 
εκχυλισµάτων και υποστηρίζεται από το πιο 
εκτεταµένο σύνολο ερευνητικών µελετών 
και κλινικών δοκιµών που έχουν πραγµατο-
ποιηθεί για το Ashwagandha.

Εισάγεται από τον Καναδά

www.florahealth.com

ποιηθεί για το Ashwagandha.

Αποκλειστική διανοµή για Ελλάδα και Κύπρο

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

30 κάψουλες κατάλληλες για χορτοφάγους
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΚΑΨΟΥΛΑ

Εκχύλισµα KSM-66® 
Ashwagandha (κατ’ ελάχιστο 
5% withanolides) 

 600 mg

Βιταµίνη Β1 (Θειαµίνη) 0,60 mg 
Βιταµίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη) 0,55 mg 
Βιταµίνη Β3 (Νιασίνη) 0,93 mg 
Βιταµίνη Β5 (Παντοθενικό Οξύ) 1,04 mg 
Βιταµίνη Β6 (Πυριδοξίνη) 1,4 mg 
Φυλλικό Οξύ (Βιταµίνη Β9) 19,18 mcg 
ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Άλας του µαγνησίου, διοξείδιο του πυριτίου
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

1 κάψουλα ηµερησίως


