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Sen APTEO tabletki powlekane, 60 tbl
 

Cena: 17,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety z melatoniną, melisą  chmielem, które korzystnie wpływają na zaśnięcie, ukojenie, wyciszenie i zdrowy sen.
- melisa - uspokaja, wycisza, korzystnie wpływa odpoczynek i zdrowy sen
- melatonina - skraca czas potrzebny na zaśnięcie
- chmiel - wspomaga ukojenie i odprężenie

Składniki:
Substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z liści melisy (Melissa officinalis L.), DER 7:1, standaryzowany na 8% polifenoli; wyciąg z
szyszek chmielu (Humulus lupulus L.), DER 5:1, standaryzowany na 5% flawonoidów; wyciąg z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis
L.), DER 50:1, standaryzowany na 40% L-teaniny; otoczka (substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja
wypełniająca: polidekstroza; barwnik: dwutlenek tytanu; emulgator: glikol polietylenowy; substancja przeciwzbrylająca: talk; barwniki:
indygokarmin, karminy); substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; melatonina.

Składnik 6 tabletek

Wyciąg z melisy,

w tym polifenole

100 mg

8 mg
Wyciąg z chmielu, w tym:

flawonoidy

50 mg

2,5 mg
Wyciąg z zielonej herbaty, w tym:

L-teanina

50 mg

20 mg
Melatonina 1 mg

Zalecane spożycie:
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1 tabletka dziennie na ok. pół godziny przed snem, popijając wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 roku życia.
Korzystne działanie melatoniny występuje w przypadku spożycia 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. 

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 60 tabletek powlekanych, masa netto 18,8 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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