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Sen Apteo 60 tabl.
 

Cena: 15,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT:  Synoptis  Pharma

ul. Krakowiaków 65 

02-255 Warszawa

ILOŚĆ: 60 tabletek

 

Sen Apteo Plus to kompozycja naturalnych składników (melisy, chmielu, zielonej herbaty) sprzyjających uspokojeniu oraz
poprawiających komfort snu.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Suplementacja diety w składniki aktywne produktu ułatwiające zasypianie. 

Sen Apteo Plus to optymalna kompozycja naturalnych składników (melisy, chmielu, zielonej herbaty) sprzyjających uspokojeniu oraz
poprawiających komfort snu, wzbogacona o melatoninę. Melatonina skraca czas potrzebny na zaśnięcie. Melisa uspokaja, pomaga się
wyciszyć i odpocząć oraz zapewnia zdrowy sen. Chmiel i zawarta w zielonej herbacie L-teanina uspokajają i odprężają.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli 1 tabletka dziennie na około pół godziny przed snem.

 

1 tabletka zawiera: 100mg wyciągu z melisy, 50mg wyciągu z chmielu,

50mg wyciągu z zielonej herbaty (w tym 20mg L-teaniny), 1mg melatoniny.

 

SKŁAD:

Wyciąg z melisy DER 4:1, wyciąg z szyszek chmielu DER 4:1, wyciag z liści zielonej herbaty standaryzowany na 40% L-teaniny,
substancja wypęłniająca: celuloza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca:
poliwinylopirolidon, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, melatonina, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: polidekstroza, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: talk,
barwnik: błękit brylantowy 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.

 

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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