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Dobry Sen Forte tabl. 30 tabl.
 

Cena: 13,85 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl. (pojemnik)

Postać tabl.

Producent UNIPHAR SP Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Dobry Sen Forte + to suplement diety polecany dla osób mających problemy z zasypianiem - pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na
zaśnięcie.

Działanie i zastosowanie:
Preparat zawiera aktywne ekstrakty ziołowe, które wykazują działanie uspokajające, przyczyniające się do łatwiejszego zasypiania.
Zawiera naturalne wyciągi z chmielu, melisy lekarskiej i passiflory oraz melatoninę, magnez i witaminę B6. Składniki zawarte w
preparacie:
chmiel – wpływa tonizująco na układ nerwowy, czym przyczynia się do głębokiego, spokojnego snu
melisa lekarska, passiflora – mają działanie odprężające i uspokajające, dzięki czemu pomagają zasną
magnez - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
witamina B6 – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania prawidłowych funkcji psychicznych
melatonina – pomaga w skróceniu czasu potrzebnego za zaśnięcie

Skład:
Składniki: laktoza; węglan magnezu; suchy wyciąg z chmielu; tlenek magnezu; suchy wyciąg z melisy lekarskiej; suchy wyciąg z
męczennicy cielistej (passiflora); melatonina; chlorowodorek pirodyksyny (witamina B6); substancja przeciwzbrylająca: talk; skrobia
ziemniaczana. Zawartość substancji charakteryzujących produkt w zalecanej do spożycia porcji dziennej:
suchy wyciąg z chmielu – 160 mg
magnez – 120 mg (32%)
suchy wyciąg z passiflory – 28,8 mg
suchy wyciąg z melisy – 48 mg
witamina B6 – 2 mg ( 142,8%)
melatonina – 1 mg
(% realizacji referencyjnych wartości spożycia RWS)
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Stosowanie:
2 tabletki na około 1 godziny przed snem.

Ostrzeżenia:
Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie spożywać w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. Zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu. Produkt nie może być stosowany, jako substytut
zróżnicowanej diety.

Zawartość opakowania:
1 opakowanie zawiera 30 tabletek.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci.
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