
• Jste pracovně přetížený 
(máte vysoké pracovní tempo, mnoho pracovních úkolů, nestíháte termíny...)?

• Máte problémy v práci (se šéfem, kolegy, jste vystavení šikanování, obtěžování...)?
• Hrozí vám ztráta zaměstnání?
• Máte osobní problémy (nevěra, rozchod s partnerem, rozvodové řízení...)?
• Vyrovnáváte se s vážnou nemocí nebo s úmrtím v rodině?
• Máte finanční problémy?
• Připravujete se na zkoušky a nemůžete se koncentrovat?
• Špatně snášíte nadměrný hluk v kanceláři nebo z vašeho okolí?
• Znepokojuje vás nejistota, jak dopadnou těžko předvídatelné situace
(narození dítěte, obchodní jednání, zkoušky, žádost o zaměstnání, cesta do zahraničí)?

• Máte problémy s usínáním?

Co je stres?
Stres je reakce organismu na nadměrnou psychickou nebo fyzickou zátěž. Projevy stresu jsou únava, nervozita, nespavost, 
nekoncentrovanost, bušení srdce, žaludeční potíže, svalové křeče… Když stav stresu přetrvává delší dobu nebo překročí určitou mez,
může vyvolat řadu onemocnění – psychosomatická, kardiovaskulární, neuromuskulární, zažívací, respirační, alergická, kožní apod.
V důsledku stresu dochází ve zvýšené míře k vylučování hořčíku a vitaminů B z organismu, čímž se snižuje jeho schop-
nost se na stres adaptovat.

Co je D-Stress?
D-Stress je doplněk stravy určený osobám se zvýšeným psychickým a fyzickým zatížením. Obsahuje hořčík, vitaminy skupiny B,
taurin a arginin. Magnesium se spolu s vitamíny B1, B2, B3, B6 a B8 podílí na správné funkci nervového systému. Magnesium 
a vitamíny B2, B3, B5 a B6 hrají úlohu v energetickém metabolizmu a na snížení únavy. Kyselina pantotenová (vitamin B5) 
přispívá k dosažení normální duševní výkonnosti. (Odolnost ke stresu).Vysoká kvalita látek obsažených v přípravku D-STRESS
umožňuje rychlou reakci na stresové situace a přispívá ke snížení únavy.

Dávkování: Při akutní potřebě 3-4 tablety najednou. Ke zlepšení stavu dochází zpravidla během 
půl hodiny. Při dlouhodobé potřebě 2, 4 nebo 6 tablet denně rozdělte a podávejte v průběhu dne.
Návyková závislost na přípravek není známa.

Velikost balení: 40 tablet
Výrobce: Laboratoire Synergia, Francie

Zastoupení v ČR: Swiss Pharma s.r.o, Praha
Tel. v ČR: 267 108 475, e-mail: swiss_pharma@volny.cz, www.swisspharma.info

Distribuce v ČR: Alliance Healthcare s.r.o., Phoenix a.s., Pharmos a.s.


