
AFFRON B
30 таблетки

Affron B е хранителна добавка, която 
допринася за Вашето добро настроение и 
емоционален баланс.
Affron B помага да се облекчи ежедневния 
стрес и напрежение, насърчава позитивното 
настроение чрез поддържане на правилно 
функционираща нервна система и нормална 
психологическа и психическа функция. 
Допринася за намаляване на умората и 
помага за възстановяването на 
психическата бдителност при умора. 
Affron B подпомага спокойния и качествен 
сън. Позитивно повлиява сексуалния живот.

Ползите и ефективността на аffron® са 
доказани в няколко клинични проучвания. 

СЪСТАВ:
Всяка таблетка съдържа аffron® - 
стандартизиран екстракт от шафран, 
витамини B3, В5, В6 и В12, фолиева 
киселина.
Съдържа още: пълнител - дикалциев 
фосфат; емулгатори - кроскармелоза 
натрий, хидроксипропил целулоза, 
микрокристална целулоза, магнезиев 
стеарат; антислепващ агент - силициев 
диоксид.

ДОЗИРОВКА:
По 1 таблетка на ден, след хранене, с малко 
вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
Да не се приема при свръхчувствителност 
към някоя от съставките на продукта.
Да не се превишава препоръчваната дневна 
доза.
Продуктът да не се използва като 
заместител на разнообразното хранене. 
Продуктът не е предназначен за бременни, 
кърмещи и деца. 
Не съдържа глутен, захароза, лактоза, 
изкуствени аромати и ГМО.

Да се съхранява на хладно място, 
недостъпно за деца.

Опаковка с 30 таблетки. Нетно тегло: 5,4 g

Производител:
COVEX S.A.
C/Acero 25, Colmenar Viehjo, 28770 Madrid, 
Spain

Изключителен дистрибутор:
Унифарма ООД
София, ул. Хан Тервел 7, тел.: 02/884 00 80Състав за 1 таблетка Количество RDA*

Affron® (saffron extract)
Vitamin B3 (Nicotinamid)
Vitamin B5 (Pantothenic acid)
Vitamin B6 (Piridoxin hydrochlorid)
Vitamin B12 (Cianocobalamin)
Folic acid

30 mg
8 mg
6 mg

2.8 mg
3 μg

200 μg

-
50%
100%
200%
120%
100%

*Процент от препоръчаната дневна доза

AFFRON B - ЕКСТРАКТ ОТ ШАФРАН, 
КОМБИНИРАН С В-ВИТАМИНИ ЗА 

МАКСИМАЛЕН ЕФЕКТ
Affron B съдържа affron® - екстракт от чисти 
първокачествени шафранови близалца 
(Crocus sativus L) от Испания и пет витамини 
от група В. Всички съставки работят в полза 
на общото състояние на организма и заедно 
образуват мощен съюз, който може да 
подобри качеството на живота ни. 

МОЗЪКЪТ И НАСТРОЕНИЕТО
Химията на мозъка и нервната система е 
много сложна и зависи от много хранителни 
вещества, необходими за оптималното ѝ 
функциониране. Нервните клетки, наричани 
още неврони, комуникират помежду си чрез 
предаване на сигнали посредством 
множество молекули, наречени невротранс-
митери. Намаляването на нивата на 
невротрансмитерите е констатирано при 
състояния като стрес и промяна в 
настроението. Доказано е, че биоактивните 
вещества в шафрана увеличават 
количеството на невротрансмитерите, които 
играят ключова роля в тези процеси.

ШАФРАН
Шафранът е една от най-скъпите 
растителни съставки в света, защото 
работата по прибиране и преработка се 
извършва предимно на ръка. Шафранът 
обикновено се подлага на топлинна 
обработка за унищожаване на наличните 
микроорганизми и патогени. Тази обработка 
намалява микробното замърсяване, но 
също така намалява и съдържанието на 
биоактивни компоненти и качеството на 
продукта.

AFFRON® - НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ 
ЕКСТРАКТ ОТ ШАФРАН  
В производството на аffron® се използват 
най-висококачествените испански 
шафранови близалца.
Аffron® се извлича с помощта на патентован 
високотехнологичен процес, който 
елиминира микробиологичното замърсяване 
и запазва профила на биоактивните 
компоненти.
Аffron® екстракт е стандартизиран  за 
съдържание на Lepticrosalides® над 3,5%.
Lepticrosalides® е комплекс от биоактивни 
вещества, отговорни за полезните и 
органолептични свойства на affron®.
Те са показали, че подобряват настроението 
при здрави потребители с епизодичен стрес, 
напрежение и асоциирани тревоги. 
Стандартизираният екстракт гарантира 
еднакво съдържание на активните съставки, 
а оттук и постоянен ефект.

AFFRON® - КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Ефективността и безопасността на affron® е 
доказана в няколко клинични изпитвания и 
няма странични ефекти, когато се консумира 
в препоръчителните дози. Тези резултати са 
в съответствие с голямата съвкупност от 
доказателства, състоящи се от проведени с 
шафран клинични опити и стотици други 
препратки в научната литература.

Affron B помага за облекчаване на 
ежедневния стрес и безпокойство и 
подкрепя позитивното настроение. 

Отпуснете се...


