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Melatonina plus spray 30 ml
 

Cena: 22,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Melatonina Plus w postaci sprayu jest produktem o smaku miętowym, który jest przeznaczony do rozpylania w jamie
ustnej. Preparat może być używany przez pacjentów dorosłych. Ma on łatwą do zastosowania formę podania – wystarczy rozpylić go w
jamie ustnej przed spaniem. Na co jest Melatonina Plus spray? Wskazaniem do stosowania suplementu diety są problemy z
zasypianiem. Suplement diety ma w składzie substancje przyczyniające się do skrócenia czasu zasypiania oraz poprawy jakości snu. W
skład Melatonina Plus spray wchodzi melatonina, która jest hormonem naturalnie występującym w organizmie. Melatonina przyczynia
się do skrócenia czasu potrzebnego do zaśnięcia. Ekstrakt z melisy, który jest zawarty w suplemencie diety, wspomaga natomiast
zasypianie oraz przyczynia się do poprawy jakości snu.

W opakowaniu znajduje się 30 ml sprayu Melatonina Plus. W skład 1 dawki (1 rozpylenia) suplementu diety wchodzi 0,5 mg melatoniny
oraz 10 mg ekstraktu z liści melisy. W składzie suplementu diety znajdują się też składniki pomocnicze, w tym woda oraz glicerol, a także
ksylitol oraz mentol, a dodatkowo kwas cytrynowy, aromat miętowy i sorbinian potasu, a oprócz tego sukraloza. W składzie suplementu
diety Melatonina Plus spray nie znajduje się natomiast cukier, a zawarty w produkcie ksylitol ma niski indeks glikemiczny, a poza tym
jest bezpieczny dla utrzymania higieny jamy ustnej. Suplement diety Melatonina Plus spray należy stosować zgodnie z zaleceniami
producenta i w określonych przez niego ilościach. Zalecane dawkowanie Melatonina Plus spray to 1–2 rozpylenia w jamie ustnej i nie
należy przekraczać wspomnianej dawki. Suplement diety najlepiej rozpylać minimum 20 minut przed planowanym snem. Preparat może
być stosowany wyłącznie w celu rozpylenia w jamie ustnej i nie należy korzystać z niego w inny sposób. Przed każdym zastosowaniem
zaleca się wstrząśnięcie butelką preparatu. Po zastosowaniu suplementu diety Melatonina Plus spray pacjent nie powinien prowadzić
samochodu oraz wykonywać innych czynności, które wymagają od niego koncentracji.

Suplement diety Melatonina Plus spray ma pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie wszyscy mogą z niego korzystać.
Preparat jest przeciwwskazany w przypadku pacjentów nadwrażliwych na chociaż jeden z jego składników. Nie należy korzystać z
suplementu diety Melatonina Plus spray, jeśli pacjentka spodziewa się dziecka lub karmi piersią, a poza tym preparat nie powinien być
podawany dzieciom. Przeciwwskazanie stanowi także stan po spożyciu alkoholu. Nie należy łączyć suplementu diety Melatonina Plus
spray z innymi lekami, w tym również z lekami roślinnymi. Suplement diety Melatonina Plus spray nie może zastąpić zróżnicowanych
posiłków i zdrowego trybu życia, więc nie powinien być traktowany jako ich zamiennik. Preparat nie może być przyjmowany w dawkach,
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które przekraczają rekomendowane. Zaleca się również jego prawidłowe przechowywanie, w tym zabezpieczenie w taki sposób, aby 
suplement diety Melatonina Plus spray nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

Składniki
Woda, substancja wiążąca - glicerol, nośnik - ksylitol, ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis), mentol, melatonina, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy, aromat miętowy, substancja konserwująca - sorbinian potasu, substancja słodząca - sukraloza

Zawartość w 1 aplikacji (jedno rozpylenie preparatu Melatonina Plus w jamie ustnej):

● Melatonina - 0,50 mg*
● Ekstrakt z liści melisy - 10,00 mg*
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Melatonina Plus Spray nie zawiera cukru. Zawarty w preparacie ksylitol charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym i jest
bezpieczny dla zachowania higieny jamy ustnej.

Charakterystyka
Melatonina Plus w formie sprayu to suplement diety, który przeznaczony jest dla osób dorosłych mających problemy z zasypianiem, jak
również dla osób podróżujących, które odczuwają dyskomfort wpływający na sen, spowodowany adaptacją do zmiany strefy czasowej
(tzw. jetlag). W składzie preparatu Melatonina Plus zawarte zostały:

● melatonina, która jest naturalnie występującym w organizmie człowieka hormonem, produkowanym w ośrodkowym układzie
nerwowym przez szyszynkę. Składnik ten pomaga w skróceniu czasu potrzebnego do zaśnięcia (korzystne działanie melatoniny
występuje w przypadku spożycia 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać). Co więcej, melatonina pomaga w łagodzeniu
subiektywnego odczucia zespołu nagłej zmiany strefy czasowej (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 0,5 mg
melatoniny krótko przed pójściem spać pierwszego dnia podróży i przez kolejne kilka dni po przybyciu w miejsce docelowe);
● ekstrakt z melisy, który przyczynia się do łatwiejszego zasypiania i pomaga w poprawie jakości snu.

Stosowanie
Zalecane dzienne spożycie Melatonina Plus Spray wynosi: 1 do 2 aplikacji preparatu (rozpyleń w jamie ustnej), co najmniej 20 minut
przed planowanym pójściem spać. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do rozpylania w jamie ustnej u osób dorosłych. Przed
każdorazowym użyciem należy mocno wstrząsnąć buteleczkę. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji spożycia Melatonina
Plus Spray w ciągu dnia.

By zastosować Melatonina Plus Spray, należy skierować rozpylacz w kierunku otwartych ust, a następnie nacisnąć pompkę tak, by
preparat został rozpylony na błony śluzowe jamy ustnej.

Przeciwwskazania
Melatonina Plus Spray nie należy stosować w przypadku:

● nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu;
● dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią;
● spożycia alkoholu.

Po spożyciu Melatonina Plus nie należy prowadzić samochodu, nie obsługiwać urządzeń mechanicznych i nie wykonywać czynności,
które wymagają koncentracji. Nie zaleca się łączenia preparatu Melatonina Plus Spray z lekami, w tym także lekami roślinnymi.

Masa netto
Zawartość netto opakowania: 30 ml.

Przechowywanie
Melatonina Plus Spray należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej 25°C. Przechowywać w sposób
niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci.

Producent
AVETPHARMA sp.z o.o.
ul. Fleminga 33b
03-176 Warszawa
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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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