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Fix senosan 1,7 g x 20 sasz
 

Cena: 11,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Postać Mieszanka ziołowa do zaparzania, w saszetkach

smak cytrusowy

Opis produktu / przeznaczenie SENOSAN FIX suplement diety to produkt ziołowy, polecany głównie dla osób mających trudności z
zasypianiem, w okresach zwiększonego niepokoju organizmu, rozdrażnieniu oraz w stanach napięcia nerwowego.

ZASTOSOWANIE:

Specjalnie dobrana kompozycja składników suplementu diety SENOSAN FIX ułatwia zasypianie (liść melisy), łagodzi stany niepokoju
(szyszki chmielu) oraz korzystnie wpływa na poprawę nastroju (kwiat lawendy).

Działanie ziół uzupełnia magnez i witamina B6.

MELISA (liść) - ułatwia zasypianie oraz przyczynia się do łagodzenia niepokoju i poirytowania wywołanego stresującymi sytuacjami dnia
codziennego. Wspomaga również proces odprężenia całego organizmu w czasie snu, poprawiając tym samym jego jakość.

CHMIEL (szyszki) - przyczynia się do spokojnego snu, łagodzi stany niepokoju, wpływając tym samym na lepsze samopoczucie i
optymalny relaks całego organizmu.
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LAWENDA (kwiat) - korzystnie wpływa na poprawę nastroju i psychiczne odprężenie oraz dobre samopoczucie każdego dnia.

MAGNEZ I WITAMINA B6 - przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Składniki liść melisy (37,18%), magnez (cytrynian magnezu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), aromaty, kwiat lawendy (9,5%),
owoc kopru włoskiego, szyszki chmielu (5,9%).

  Składniki  

  Napar z 2 saszetek po 1,7 g  (dzienna porcja produktu)

  Liść melisy   1,26 g

Kwiat lawendy   0,32 g

  Szyszki chmielu   0,20 g

Magnez   64 mg (17% RWS*)  

  Witamina B6   0,95 mg (68% RWS*)

*RWS – referencyjna wartość spożycia
Zalecane dzienne spożycie 2 saszetki dziennie

Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia naparu z 2 saszetek dziennie przed snem.

Dodatkowe informacje Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Warunki przechowywania Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Dostępne wielkości opakowań 20 saszetek

Składniki
Compositum

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
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Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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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