
Moodal, výživový doplnok
Charakteristika: Moodal je obohatený o zelený čaj na uvoľnenie a upokojenie, 
o ľubovník, ktorý priaznivo pôsobí pri úzkosti a podráždenosti, a dvoma 
významnými adaptogénmi (ženšen a rozchodnica ružová), ktoré blahodárne 
pôsobia na psychickú kondíciu a pomáhajú vyrovnať sa so stresovými situáciami.
Účinné zložky v jednej kapsule:
Vitamín B1       0,55 mg    50% DRVH   Zelený čaj extrakt                 125,25 mg   -
Vitamín B2   0,70 mg    50% DRVH     - min. 50 mg l-theanínu
Vitamín B3   8,00 mg    50% DRVH   Ľubovník extrakt                    20,00 mg   -
Vitamín B5   3,00 mg    50% DRVH   Ženšen extrakt                     40,00 mg  -
Vitamín B6   0,70 mg    50% DRVH   Rozchodnica ružová extrakt    40,00 mg  -
Vitamín B9 100,00 µg   50% DRVH    
Vitamín B12       1,25 µg   50% DRVH   
Vitamín C         12,00 mg  15% DRVH
Selén                   8,25 µg   15% DRVH *DRVH – denná referenčná výživová
Horčík               56,25 mg  15% DRVH   hodnota; - nie je stanovená
Zloženie: Zelený čaj extrakt – list (Camellia sínensis), oxid horečnatý, ženšen 
extrakt – stonka a list (Panax ginseng), rozchodnica ružová extrakt – koreň 
(Rhodiola rosea), inulín (objemové činidlo), ľubovník extrakt – celá rastlina a kvet 
(Hypericum perforatum), kyselina askorbová, nikotínamid, stearan horečnatý 
(protihrudkové činidlo), pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, thiamín 
hydrochlorid, riboflavín, kyselina pteroylmonoglutámová, seleničitan sodný 
pentahydrát, kyanokobalamín, zloženie kapsuly (želatína, farbivo – oxid titaničitý).
Dávkovanie: 1 – 2 kapsuly denne behom jedla alebo po jedle zapiť dostatočným 
množstvom tekutiny. Odporúča sa užívať dlhodobo.
Obsah: 120 kapsúl Hmotnosť obsahu: 54,6 g
Upozornenie: Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Prípra-
vok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Neužívať v prípade procit-
livenosti na niektorú zo zložiek. Nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 
Skladovanie: Skladujte v suchu a na tmavom mieste pri teplote 15 – 25 ˚C. 
Uchovávať mimo dosahu malých detí!
Výrobca: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 
102 00 Praha 10, Česká republika
Kontakt: Helvetia Apotheke, P. O. Box 361, 830 00 Bratislava.
                Tel.: 02/32 777 788, www.helvetia.sk
Číslo šarže/Minimálna trvanlivosť do: dátumu uvedeného v bielom rámčeku.
Verzia: Mo/01                     SK 449 M


