
• uklidňuje a uvolňuje při napětí
• při nervovém přetížení, 
 pracovním vypětí a strachu ze zkoušek

V případě nervového vypětí

Všední život často ovlivňují stres, shon a tlak na výkon. Faktory jako pracovní 
přetížení, soukromé problémy nebo přílišné množství aktivit ve volném čase 
mohou způsobit nervozitu, vnitřní neklid a napětí. 
V případě většího nervového vypětí hrozí, že mnozí nedokáží večer „vypnout.“ 
Následkem bývají poruchy usínání a spánku, trvalý neklid, až syndrom vyhoření. 

Mučenka pletní – přírodní krása s velkým užitkem

Mučenka pletní je se svými zářivě fialovými květy obklopenými bílými okvětními 
lístky opravdovou přírodní krásou. V lidové medicíně Severní, Střední a Jižní 
Ameriky se mučenka již po staletí používá na uklidnění. 
V písemných záznamech byla rostlina zmíněna poprvé kolem roku 1552 v knize 
Aztéků o léčivých rostlinách.
Mučenku dovezli poprvé do Evropy křesťanští misionáři v 17. století. Byli to také 
oni, kdo této krásné rostlině dali její dnešní jméno. Paprskovitě uspořádané 
okvětní lístky misionářům připomínaly trnovou korunu a tím
křížovou cestu – umučení Krista (passion). 

Jak mučenka pletní účinkuje? 

Extrakt z listů mučenky pletní jako přírodní alternativa
• uklidňuje a uvolňuje, aniž by způsobovala únavu
• podporuje zklidnění těla i mysli
• posiluje nervy
• vhodná při neklidu, nervozitě, vzrušení a napětí

Výhody Dr. Böhm® Mučenka pletní 425 mg dražé

• vysoce koncentrovaný extrakt mučenky
• uklidňuje a uvolňuje bez únavy
• čistě rostlinný doplněk stravy
• velmi dobře snášená
• není návyková
• vyrobena a testována podle farmaceutických kritérií

Informace o přípravku

Mučenka pletní
425 mg dražé Doplněk stravy
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Složení 1 dražé: 
425 mg suchého extraktu z listů mučenky pletní (poměr drogy : extraktu 5 - 7 : 1; 
extrakční činidlo ethanol 50% v/v).
Získává se z nadzemních částí mučenky pletní (Passiflora incarnata L.), popínavé 
rostliny, která původně pochází z brazilského pralesa. 

 Neobsahuje laktózu, kvasnice, lepek ani želatinu. 
 Přípravek obsahuje 187 mg sacharózy v 1 dražé. 
 Vhodné pro vegetariány.

Dávkování a použití:
Při neklidu a nervozitě užívejte 1 - 2x denně 1 nerozkousané dražé s trochou 
tekutiny nejlépe po jídle. 
Při nervozitou způsobených poruchách usínání a spánku užívejte 1 - 2x denně 
půl hodiny před spaním. 

Nepřekračujte doporučené denní dávkování.

Velikost balení: 30 dražé

Vyrobeno v Rakousku.  
Výrobce:
Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3, 8010 Graz, Rakousko
www.apomedica.com

Pro více informací:
www.dr-boehm.cz

  ZÁRUKA KVALITY: 

Dr. Böhm® spojuje životodárnou sílu přírody s nejmodernějšími vědeckými 
poznatky. S cílem pečovat o Vaše zdraví tak vznikají vysoce účinné produkty 
s optimálně vyváženým složením. Léčivé přípravky stejně jako doplňky stravy 
značky Dr. Böhm® jsou vyráběny dle nejpřísnějších farmaceutických kritérií, 
a to pouze v Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. 

 certifikované normy výroby a nejvyšší kvalita produktů
 optimální dávkování a snadné užívání
 k dostání pouze v lékárnách

Dr. Böhm® – kvalita, které můžete věřit.

4 značky firmy

Dr. Böhm
MED


