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Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

SEDAREL NOC to połączenie melatoniny z kompleksem naturalnych wyciągów roślinnych, kwasem gamma-aminomasłowym (GABA)
oraz witaminami posiadającymi udowodnione korzystne działanie na układ nerwowy.

Zastosowanie
SEDAREL NOC powstał z myślą o wszystkich, którzy mają trudności z zasypianiem, oczekują zdrowego głębokiego snu oraz o
podróżujących, u których zmiany stref czasowych niekorzystnie wpływają na sen.

Właściwości
SEDAREL NOC zawiera:
Melatoninę, która pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie oraz w łagodzeniu trudności z adaptacją do nagłej zmiany strefy
czasowej.

Wyciągi z melisy lekarskiej (Melissa officinalis), z szyszek chmielu (Humulus lupulus) , lawendy (Lavandula angustifolia) oraz passiflory
(Passiflora incarnate ) działają relaksująco i łagodząco w sytuacjach stresowych. Przyczyniają się do zmniejszenia napięcia, niepokoju
orazwspomagają spokojny sen.

Wyciąg z zielonej herbaty zawiera l-teaninę, która łagodzi stres i działa odprężająco Kwas gamma aminomasłowy (GABA) jest
naturalnym aminkowasem, który zmniejsza przewodnictwo impulsów w układzie nerwowym.

Witaminy B2, B6, B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Witaminy B1, B2, B6, B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Witaminy B1, B6, B 12 pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
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Zalecane spożycie
Dorośli 1 tabletkę dziennie, popijając odpowiednią ilością wody. Najlepiej stosować 30-60 min. przed snem.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed
zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Składniki
Zawartość w 1 tabletce:
Melatonina 1 mg *
Wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus) (DER 4:1) 200 mg *
Wyciąg z melisy (Melissa officinalis) standaryzowany na zawartość 8% polifenoli (DER 7:1) 150 mg *
Wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis) standaryzowany na zawartość 40% l-teaniny (DER 50:1) 50 mg *
Wyciąg z męczennicy (Passiflora incarnate ) (DER 4:1) 10 mg *
Wyciąg z lawendy (Lavendula angustifolia) (DER 10:1) 50 mg *
kwas gamma-aminomasłowy 50 mg *
Witamina B1 1,1 mg 100%
Witamina B2 1,4 mg 100%
Witamina B6 1,4 mg 100%
Witamina B12 2,5 μg 100%
 zalecane dzienne spożycie
* brak określonych norm zalecanego dziennego spożycia

Składniki: 
wyciąg z szyszek chmielu, wyciąg z melisy, substancja wypełniająca – celuloza, skrobia, wyciąg z lawendy, wyciąg z zielonej herbaty,
kwas gamma-aminomasłowy, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy, wyciąg z męczennicy, substancja
przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),
witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), melatonina, witamina
B12 (cyjanokobalamina), otoczka: substancja glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza, emulgator – glikol polietylenowy,
substancja przeciwzbrylająca – talk, substancja wypełniająca – celuloza, barwnik- dwutlenek tytanu, substancje wypełniające –
polidekstroza, matlodekstryna, barwnik – kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, emulgator – polisorbat 80
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