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WellSen z melatoniną ŚWIAT ZDROWIA, 30 tbl
 

Cena: 15,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety WellSen z melatoniną to produkt, którego składniki mają korzystny wpływ na:
- skrócenie czasu potrzebnego na zaśnięcie (melatonina),
- spokojny sen (lawenda, chmiel, melisa),
- ukojenie i odprężenie (chmiel),
- ukojenie w stanach napięcia i drażliwości (melisa, lawenda),
- uspokojenie, wyciszenie, odpoczynek i zdrowy sen (melisa),
- zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (witamina B6),
- prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (witamina B6),
- utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych (witamina B6)

Skład:
wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus L.), DER 4:1; wyciąg z liści melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.), DER 4:1; L-tryptofan;
substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z kwiatów lawendy (Lavandula angustifolia), DER 4:1; substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik: dwutlenek tytanu;
substancja glazurująca: glkol polietylenowy; melatonina; chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); substancja wypełniająca: talk; substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancja glazurująca: poliwinylopirolidon; barwnik: błękit patentowy V; substancja glazurująca:
guma arabska; substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe.

Składnik 1 tabletka % RWS*

Melatonina 1 mg **
Wyciąg z chmielu 200 mg **
Wyciąg z melisy 200 mg **
L-tryptofan 100 mg **
Wyciąg z lawendy 30 mg **
Witamina B6 0,7 mg 50
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecana dzienne spożycie: 1 tabletka dziennie na około pół godziny przed snem, popijając wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek 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 krotko przed snem.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

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

Opakowanie: 30 tabletek powlekanych, masa netto 17,5 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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