
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Dobry sen x 30 tabl
 

Cena: 11,90 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 w postaci tabletek od Uniphar jest produktem na bazie ekstraktów ziołowych z dodatkiem witaminy B6 i
magnezu, który może być wsparciem przy problemach z zasypianiem. Produkt należy traktować jako wzbogacenie zbilansowanej diety
w składniki ułatwiające wyciszenie i zasypianie oraz stosować go wyłącznie ściśle według rekomendacji producenta.

Na co jest Dobry Sen? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanych posiłków w ekstrakty ziołowe,
magnez i witaminę B6. Produkt może być pomocny w przypadku trudności z zasypianiem. Wyciągi z melisy lekarskiej i passiflory są
bogate w składniki przyczyniające się do łatwiejszego zasypiania. Passiflora przyczynia się do uspokojenia, dzięki czemu ułatwia
zasypianie. Melisa lekarska wpływa na odprężenie, a przy tym wspomaga zasypianie. Magnez oraz witamina B6 przyczyniają się do
redukcji uczucia znużenia i zmęczenia u pacjenta, jednocześnie wspomagając utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych –
magnez wspomaga pracę układu nerwowego.

W opakowaniu o masie netto 24 g znajduje się 30 tabletek Dobry Sen. W skład 1 tabletki wchodzi 14,4 mg wyciągu z passiflory
(męczennicy cielistej), a dodatkowo 24 mg wyciągu z melisy oraz 60 mg (16% RWS) magnezu i 1 mg (71% RWS) witaminy B6. Dla porcji
dwóch tabletek będzie to odpowiednio 28,8 mg wyciągu z passiflory, a dodatkowo 48 mg wyciągu z melisy oraz 120 mg (32% RWS)
magnezu i 2 mg (143% RWS) witaminy B6. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, w tym laktoza, sorbitol,
maltodekstryna, stearynian magnezu, talk oraz skrobia ziemniaczana. Suplement diety Dobry Sen należy przyjmować zgodnie ze
wskazaniami producenta i w dawkach przez niego rekomendowanych. Zalecane dawkowanie Dobry Sen to 1-2 tabletki przyjmowane na
około 1 godzinę przed planowanym snem. Nie należy stosować większych dawek suplementu diety, niż jest to wskazane przez
producenta.

Suplement diety Dobry Sen posiada przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy pacjent powinien z niego korzystać, nawet posiadając
ku temu powody. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników tabletek (mowa o
składnikach czynnych i pomocniczych suplementu diety). Jeżeli pacjent zauważy u siebie jakiekolwiek objawy nadwrażliwości po
zastosowaniu suplementu diety, to powinien zaprzestać brania produktu i zasięgnąć porady lekarza. Dobry Sen nie może być również
traktowany jako zamiennik pełnowartościowych, zróżnicowanych posiłków czy zdrowego trybu życia, ponieważ nie jest w stanie ich
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zastąpić. Tabletki Dobry Sen należy przyjmować w dawkach nie większych od wskazanych, a przy przechowywaniu należy
zabezpieczyć je tak, aby były niewidoczne oraz niedostępne dla dzieci. Preparat powinien być przechowywany w taki sposób, aby
zapewnić mu ochronę przed bezpośrednim działaniem światła i wilgoci. Tabletki wymagają też przechowywania w temperaturze
pokojowej.

Składniki
laktoza,węglan magnezu, nośnik: sorbitol, maltodekstryna, suchy wyciąg z melisy lekarskiej, suchy wyciąg z męczennicy cielistej
(passiflora), stearynian magnezu, substancje przeciwzbrylające: talk, skrobia ziemniaczana, chlorowodorek piroksydyny.

Zawartość substancji w jednej tabletce: 

Wyciąg z passiflory (męczennicy cielistej) 14,4 mg*
Wyciąg z melisy 24 mg*.
Magnez 60 mg (16% RWS)
Witamina B6 1 mg (71% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
24 g.
30 tabletek a 0,8 g.

Charakterystyka
Tabletki zawierają aktywne ekstrakty ziołowe.

Melisa lekarska i passiflora – pomagają zasnąć.
Magnez i witamina B6 – przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania prawidłowych
funkcji psychicznych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 tabletek na około 1 godziny przed snem.

Przechowywanie
Preparat należy chronić przed bezpośrednim światłem, przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze
poniżej 25st.C, w sposób niedostępny dla małych dzieci

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

Ważne informacje
Produkt zawiera cukry i substancje słodzące

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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