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Sen Apotex 30 tabletek
 

Cena: 21,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Apotex

ILOŚĆ: 30 tabletek

 

Sen Apotex - suplement diety, który zawiera składniki wspomagające spokojny sen.

 

ZASTOSOWANIE:

Melatonina wspomaga skrócenie czasu potrzebnego do zaśnięcia oraz redukuje subiektywne odczucie związane ze zmianą strefy
czasowej (jet lag).

Chmiel wykazuje działanie kojące i wspierające dobry sen.

Melisa lekarska wspiera w zmniejszeniu uczucia drażliwości i niepokoju.

Magnez i witamina D wspierają zachowanie zdrowych zębów.

Magnez i witamina B6 niwelują czucie znużenia i zmęczenia, wspierają funkcjonowanie układu nerwowego.
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Witamina E wzmacnia ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina A pomaga zachować zdrową skórę

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: 1 tabletka jeden raz dziennie krótko przed pójściem spać.

W przypadku zmian stref czasowych korzystne działanie występuje po przyjęciu 1 tabletki krótko przed pójściem spać pierwszego dnia
podróży i przez kolejne kilka dni po przybyciu do celu podróży.

Sk?adniki od?ywcze 1 tabletka % RWS*

Melatonina 1 mg ---

Ekstrakt z ziela melisy
lekarskiej (4:1)

130 mg ---

Ekstrakt z szyszek chmielu
(4:1)

70 mg ---

Magnez 112 mg 30

Witamina B6 1,4 mg 100

Witamina A 800 µg 100

Witamina D 5 µg 100

Witamina E 12 mg 100

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

SKŁAD:

tlenek magnezu (magnez), wyciąg z liści melisy (Melissa officinalis 4:1), cytrynian magnezu (magnez), wyciąg z szyszek chmielu
(Humulus lupulus 4:1), octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), substancja wypełniająca: kroskarmeloza sodowa; substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; octan retinylu (witamina A); cholekalcyferol (witamina D);
pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6); melatonina; składniki otoczki: substancja glazurująca: hydroksyproplometyloceluloza;
substancja wypełniająca: polidekstroza; substancja zagęszczająca: glikol polietylenowy; barwnik: dwutlenek tytanu; substancja
przeciwzbrylająca: talk; barwniki: błękit brylantynowy FCF. 

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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