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Dobry sen forte x 30 tabl
 

Cena: 18,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent UNIPHAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Dobry Sen Forte w postaci tabletek od Uniphar jest produktem na bazie wyciągów roślinnych z dodatkiem magnezu i
witaminy B6. Produkt należy traktować jako wzbogacenie zdrowego trybu życia i zbalansowanych posiłków, stosując go wyłącznie
zgodnie z zaleceniami producenta i wskazanymi przez niego dawkami.

Na co jest Dobry Sen Forte? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanych posiłków w składniki
wspomagające wyciszenie i przyczyniające się do łatwiejszego zasypiania. W składzie suplementu diety Dobry Sen Forte można
znaleźć suchy wyciąg z chmielu, passiflory oraz melisy, a całość uzupełnia dodatek magnezu i witaminy B6. Melisa lekarska przyczynia
się do odprężenia i relaksu, dzięki czemu wspomaga szybsze i łatwiejsze zasypianie. Passiflora natomiast korzystnie wpływa na
uspokojenie, relaks i odprężenie, dzięki czemu przyczynia się do łatwiejszego zaśnięcia. Chmiel przyczynia się do spokojnego oraz
głębokiego snu, wspomagając tonizację układu nerwowego. Magnez wspomaga pracę układu nerwowego, przyczyniając się do
łatwiejszego zasypiania i wspierając spokojny sen. Witamina B6 wspomaga natomiast redukcję uczucia zmęczenia i znużenia, dzięki
czemu przyczynia się do łatwiejszego zasypiania i lepszej jakości snu.

W opakowaniu o masie netto 24 g znajduje się 30 tabletek Dobry Sen Forte. W skład 1 tabletki wchodzi 14,4 mg wyciągu z passiflory
(męczennicy cielistej), a oprócz tego 24 mg wyciągu z melisy, 80 mg suchego wyciągu z chmielu oraz 60 mg (16% RWS) magnezu i 1
mg (71,4% RWS) witaminy B6. Odpowiednio w składzie 2 tabletek można znaleźć 28,8 mg wyciągu z passiflory (męczennicy cielistej), 48
mg wyciągu z melisy, 160 mg suchego wyciągu z chmielu oraz 120 mg (32% RWS) magnezu i 2 mg (142,8% RWS) witaminy B6. Skład
produktu uzupełniają substancje pomocnicze, w tym laktoza oraz sorbitol, a także maltodekstryna, stearynian magnezu, skrobia
ziemniaczana oraz talk. Suplement diety Dobry Sen Forte należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i we wskazanych przez
niego dawkach. Rekomendowane dawkowanie Dobry Sen Forte to 1–2 tabletki przyjmowane na około 1 godzinę przed snem. Nie zaleca
się przyjmowania dawek suplementu diety większych od wskazanych.

Nie wszyscy pacjenci mający problemy z zasypianiem powinni korzystać z suplementu diety Dobry Sen Forte. Przeciwwskazania
obejmują nadwrażliwość na składniki czynne lub pomocnicze tabletek. Jeżeli pacjent przyjmie suplement diety i okaże się, że wystąpią u
niego jakiekolwiek objawy nadwrażliwości na produkt, powinien go odstawić i zasięgnąć porady lekarza. Dobry Sen Forte jest
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suplementem diety, dlatego nie można traktować go jako zamiennika zbilansowanych posiłków, czy zdrowego życia, natomiast może
stanowić ich uzupełnienie, o ile pacjent dopilnuje prawidłowego stosowania produktu. Wyrób powinien być jednak prawidłowo
przechowywany, w tym należy zabezpieczyć go tak, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Tabletkom należy też zapewnić ochronę
przed światłem, wilgocią oraz temperaturą inną niż pokojowa.

Składniki
laktoza; węglan magnezu; suchy wyciąg z chmielu; suchy wyciąg z melisy lekarskiej; suchy wyciąg z męczennicy cielistej (passiflora);
substancja przeciwzbrylająca: talk; skrobia ziemniaczana; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); melatonina.

Zawartość składników charakteryzujących produkt w dziennej porcji (2 tabl.):

suchy wyciąg z chmielu – 160 mg*
magnez – 120 mg (32% RWS)
suchy wyciąg z passiflory – 28,2 mg*
suchy wyciąg z melisy – 48 mg*
witamina B6 – 2 mg (142,8% RWS)
melatonina – 1 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek
zawartość netto opakowania: 19,5 g.

Charakterystyka
Preparat naturalny, pochodzenia roślinnego stosowany w celu uzupełniania dziennej diety dla osób mających zaburzenia snu lub
trudności z zasypianiem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 tabletki na około 1 godzinę przed snem.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
UNIPHAR Sp. z o.o.
Bażancia 34,
02-892 Warszawa

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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