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NervoCalm Sen z melatoniną i melisą 20 tbl
 

Cena: 25,65 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Suplement diety NervoCalm Sen z melatoniną 1 mg i melisą został stworzony z myślą o osobach dorosłych chcących wesprzeć
naturalne procesy zasypiania oraz utrzymać dobrą jakość snu oraz dążących do utrzymania stanu wyciszenia w godzinach wieczornych
i nocnych.

Dawkowanie
1 tabletka NervoCalm sen z melatoniną 1 mg i melisą suplementowana na krótko przed pójściem spać skutecznie pomaga w skróceniu
czasu potrzebnego na zaśnięcie.

Skład
Substancja wypełniajaca - celuloza, ekstrakt z liści melisy lekarskiej (Melissa officinalis), ekstrakt z szyszek chmielu (Humulus lupulus),
nośnik - sól sodowa karboksymetylocelulozy, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, ekstrakt z ziela męczennicy (Passiflora
incarnata), substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja wypełniająca - polidekstroza, nośnik - glikol polietylenowy, barwnik - dwutlenek tytanu, substancja
przeciwzbrylająca - talk, melatonina, nośnik - monooleinian polioksyetylenosorbitolu, barwniki - błękit brylantowy FCF, karminy.

1 tabletka zawiera: ekstrakt z liści melisy lekarskiej 210mg, ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego 200mg, ekstrakt z ziela męczennicy
(passiflora) 20mg, melatoninę 1mg

4 składniki aktywne:
Ekstrakt z liści melisy lekarskiej pomaga zredukować napięcie nerwowe oraz wspiera stan relaksacji.
Ekstrakt z szyszek chmielu działa odprężająco.
Ekstrakt z męczennicy (passiflora) wspiera relaksujący, kojący sen.
Melatonina - 1 mg melatoniny pomaga zasnąć w krótszym czasie.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
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