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Aura Herbals Melatonina Control + ekstrakt z melisy 30 ml
 

Cena: 24,21 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, substancja wiążąca: gliceryna roślinna, ekstrakt z melisy (Melissa officinalis) DER 4:1, substancja słodząca: ksylitol, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, melatonina, aromat: miętowy.

1 aplikacja zawiera:

Melatonina 0,5 mg*
Ekstrakt z melisy 0,63 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
30 ml (300 aplikacji).

Charakterystyka

Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie oraz pomaga w łagodzeniu subiektywnego odczucia zespołu
nagłej zmiany strefy czasowej.
Melisa lekarska pomaga zmniejszyć niepokój oraz przyczynia się do lepszego snu.
Preparat odpowiedni dla wegan.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Zaaplikować do gardła za pomocą atomizera. Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1-2
aplikacje.

Przechowywanie
Przechowuj w temperaturze 15-25°C. Suplement diety przechowuj w sposób niedostępny dla małych dzieci. Występujący osad świadczy
o obecności naturalnych składników i nie stanowi wady produktu.

Producent
Aura Herbals Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2
81-754 Sopot

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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