
Moodal, doplněk stravy 
Charakteristika: Moodal je doplněk stravy obohacený výtažkem ze zeleného čaje 

s garantovaným obsahem l-theaninu pro uvolnění a uklidnění, výtažkem z třezalky, 

který příznivě působí při úzkosti a podrážděnosti, podporuje dobrou náladu a dvěma 

významnými adaptogeny (výtažek ze ženšenu a rozchodnice růžové), které blaho-

dárně působí na psychickou kondici a pomáhají vyrovnat se se stresovými situacemi. 

Účinné látky v 1 tobolce: 

Vitamin B1       0,55 mg    50% DRHP    Zelený čaj extrakt                 125,25 mg   - 

Vitamin B2   0,70 mg    50% DRHP     - obsahuje 50 mg l-theaninu 

Vitamin B3   8,00 mg    50% DRHP    Třezalka tečkovaná extrakt     20,00 mg   - 

Vitamin B5   3,00 mg    50% DRHP    Ženšen extrakt                     40,00 mg  - 

Vitamin B6   0,70 mg    50% DRHP    Rozchodnice růžová extrakt    40,00 mg  - 

Vitamin B9  100,00 µg   50% DRHP     

Vitamin B12       1,25 µg   50% DRHP     

Vitamin C         12,00 mg  15% DRHP 

Selen                   8,25 µg   15% DRHP *DRHP – denní referenční hodnota příjmu; 

Hořčík               56,25 mg  15% DRHP   - není stanovena 

Složení: Zelený čaj extrakt – list (Camellia sinensis), oxid hořečnatý, ženšen 

extrakt – stonek a list (Panax ginseng), rozchodnice růžová extrakt – kořen 

(Rhodiola rosea), inulín (plnidlo), třezalka tečkovaná extrakt – celá rostlina a květ 

(Hypericum perforatum), kyselina askorbová, nikotinamid, stearan hořečnatý 

(protispékavá látka), panthotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamin 

hydrochlorid, riboflavin, kyselina pteroylmonoglutamová, seleničitan sodný 

pentahydrát, kyanokobalamin, složení tobolky (želatina, barvivo – oxid titaničitý). 

Dávkování: 1-2 tobolky denně během jídla nebo po jídle zapít dostatečným 

množstvím tekutiny. Doporučuje se užívat dlouhodobě. 

Obsah: 120 tobolek  Hmotnost obsahu: 54,6 g  

Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek neslouží jako 

náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Neužívat v případě 

přecitlivělosti na některou ze složek. Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. 

Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 – 25 °C. Ukládat mimo 

dosah dětí! 

Výrobce: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 

102 00 Praha 10, Česká republika. 

Kontakt pro zákazníky: Helvetia Apotheke, P.O. Box 49, 280 02 Kolín 2.  

                  Tel.: 234 099 888, www.helvetia.cz 

Číslo šarže/Minimální trvanlivost do: data uvedeného v bílém rámečku. 
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