натуральний
заспокійливий препарат
комплексної дії

Заспокоїть ваші нерви
■■ У суває дратівливість і нервозність 1, 2, 3
■■ П озбавляє відчуття тривоги і страху 1, 2
■■ П ідвищує працездатність , пам ’ ять і концентрацію уваги 1, 3
■■ П опереджує невротичні розлади 1
■■ З нижує стомлюваність і покращує сон 3

Регулярний прийом АНТИСТРЕС ® дозволяє зміцнити нервову систему
і позбавитися нервового напруження

Не викликає порушень концентрації уваги і явищ міорелаксації 1
1 капсула містить:

Показання до застосування:

Валеріану лікарську / Valeriana officinalis

50 мг

Хміль звичайний / Humulus lupulus

40 мг

Мелісу лікарську / Melissa officinalis

40 мг

Пустирник серцевий / Leonurus cardiaca

30 мг

Лаванду лікарську / Lavandula angustifolia

30 мг

Верес звичайний / Calluna vulgaris

20 мг

Півонію незвичайну / Paeonia anomala

15 мг

✔✔ Психоемоційні перевантаження

Вовконіг європейський / Lycopus europaeus

15 мг

Буркун лікарський / Melilotus officinalis

10 мг

✔✔ Зниження працездатності

✔✔ Підвищена дратівливість
✔✔ Відчуття тривоги і страху
✔✔ Порушення сну

Спосіб прийому: 1 – 2 капсули 1 – 3 рази на день.
Форма випуску: 30, 60 капсул.

В АНТИСТРЕС® ВПЕРШЕ КОМПОНЕНТИ ОБ’ЄДНАНІ...

БОРОТЬБА ЗІ СТРЕСОМ
АНТИСТРЕС ® створений завдяки ретельним дослідженням, в ході яких була розроблена
неповторна комбінація рослин. Природні компоненти, що входять в АНТИСТРЕС®, доповнюють дію одна одної та справляють м’який вплив на організм.

Оцінка стану тривожності

Демченко В. А. Антистрес у терапії психічних розладів пограничного рівня.
Здоров’я України. – 2001 р. № 7

Середній час виконання завдання

Демченко В. А., Нетрусова С.Г. Ефективність фітокомплексу Антистрес
у терапії хворих з невротичними (пов’язаними із стресом) і соматоформними розладами. Ліки України. – 2003 р. - № 5 (70)

Результати спостережень за динамікою основних скарг

Вознюк В.В., Петрашенко Л.Р. Клінічні аспекти застосування Антистресу. Провізор. – 1999 р. - № 20, жовтень.

1. Демченко В., Нетрусова С., Ліки України % 5, 2003
2. Пілягіна Г., Фітотерапія в Україні № 3-4, 2000
3. Вознюк В., Провізор № 20, 1999

...В УНІКАЛЬНІЙ КОМБІНАЦІЇ ТА ДОЗУВАННІ!

АНТИСТРЕС®

незамінний для активних людей!

Вдень – інтенсивна робота без стресу
Вночі – глибокий і здоровий сон без проблем
Постійне відчуття стресової ситуації призводить до нервових розладів, серцево-судинних
захворювань, виразкової хвороби, гіпертонії, до загострення хронічних захворювань.
Клінічна ефективність АНТИСТРЕС® була доведена в ході контрольованого подвійного
сліпого рандомізованого порівняльного дослідження в терапії хворих з невротичними,
пов’язаними із стресом розладами ¹.

Особлива ефективність препарату виявлена при застосуванні
в період нервового напруження і при стресових ситуаціях

ТОВ Нутрімед
вул. Предславинська, 43/2, 3 поверх
03150 Київ, Україна
Т 044 4540101
info@nutrimed.ua
www.nutrimed.ua

