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Miralo SEN x 20 kaps
 

Cena: 25,92 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z ashwagandhy (Withania somnifera) standaryzowany na min. 7% witanolidów; substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna; otoczka kapsułki roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza;substancje glazurujące: dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik kapsułki: kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin; melatonina.

1 kapsułka (dzienna porcja) zawiera:

Ekstrakt z ashwagandhy Withania somnifera (standaryzowany na min. 7% witanolidów) - 250 mg (w tym min. 17,5 mg
witanolidów)
Melatonina - 1 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Charakterystyka
Suplement diety, który wspomaga nadejście snu i pomaga skracać czas zasypiania. Zawiera ekstrakt z ashwagandhy oraz melatoninę.
Ashwagandha:

wspomaga nadejście snu
pomaga utrzymać równowagę umysłu i stabilnośc emocjonalną
ekstrakt standaryzowany na witanolidy (7%)

Melatonina:

pomaga w skróceniu czasu zasypiania.

Stosowanie
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Dorośli 1 kapsułka dziennie przed snem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby przyjmujące środki uspokajające
stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Ze względu na zawartość ashwagandhy produkt może nasilać działanie
alkoholu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Masa netto
Zawartość: 20 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 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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