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Nervosol sen x 20 tabl powlekanych
 

Cena: 17,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Nervosol Sen w postaci tabletek powlekanych jest produktem przeznaczonym dla dorosłych. W jego składzie nie
znajduje się laktoza, więc może być stosowany także przez osoby z jej nietolerancją. Na co jest Nervosol Sen? Wskazaniem do
stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanych posiłków w wyciągi roślinne, które wspomogą wyciszenie i odprężenie, a
także ułatwią zasypianie.

W składzie suplementu diety Nervosol Sen znajduje się wyciąg z szyszek chmielu, który może uspokajać oraz ułatwiać odprężenie, a
także wyciąg z liścia melisy, którzy przyczynia się do wyciszenia organizmu oraz łatwiejszego zasypiania, wspomagając zdrowy sen. 
Suplement diety Nervosol Sen ma w składzie również wyciąg z kwiatu lawendy, który przyczynia się do utrzymania prawidłowej jakości
nocnego wypoczynku. Suplementacja Nervosol Sen ułatwia wyciszenie emocji i, co sprzyja szybszemu zasypianiu i rzadszemu
budzeniu się w nocy. Nervosol Sen może przyczyniać się także do polepszenia jakości nocnego wypoczynku, co w konsekwencji sprawi,
że pacjent będzie czuł się rześki i wypoczęty kolejnego dnia.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek powlekanych Nervosol Sen. W skład 1 tabletki wchodzi 220 mg wyciągu z szyszek chmielu oraz
150 mg wyciągu z liści melisy, a oprócz tego 40 mg wyciągu z kwiatów lawendy. Skład tabletek Nervosol Sen uzupełniają substancje
pomocnicze, w tym celuloza mikrokrystaliczna oraz wodorofosforan wapnia, a także glikol polietylenowy, talk, alkohol poliwinylowy i
dwutlenek tytanu, a oprócz tego lak indygokarminy oraz żółty tlenek żelaza. Skład suplementu diety zamykają sole magnezowe kwasów
tłuszczowych oraz dwutlenek krzemu.

Suplement diety Nervosol Sen zawsze wymaga stosowania zgodnego z zaleceniami producenta – w dawkach przez niego
rekomendowanych. Zalecane dawkowanie Nervosol Sen to 1 tabletka dziennie. Nie należy przyjmować większej dawki tabletek od tej
rekomendowanej przez producenta.

Nie wszyscy pacjenci powinni przyjmować suplement diety Nervosol Sen, gdyż ma on również pewne przeciwwskazania do
stosowania. Produkt nie powinien być używany przez osoby, u których występuje nadwrażliwość na choć jeden ze składników tabletek. 
Suplement diety Nervosol Sen w postaci tabletek nie powinien być również stosowany przez pacjentki spodziewające się dziecka oraz
karmiące piersią. Produktu nie należy podawać młodzieży i dzieciom, gdyż przeznaczony jest jedynie dla osób dorosłych.
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Suplement diety Nervosol Sen może uzupełniać zrównoważoną dietę i zdrowy tryb życia, jednak nie jest w stanie ich zastąpić, zatem nie
powinien być traktowany jako ich substytut. Produkt wymaga przyjmowania w dawkach nie większych od wskazanych, a dodatkowo
należy dopilnować prawidłowego sposobu jego przechowywania. Prawidłowo przechowywany suplement diety Nervosol Sen nie
powinien być widoczny dla dzieci i dla nich dostępny. Tabletki Nervosol Sen należy przechowywać w temperaturze pokojowej, najlepiej
w oryginalnym opakowaniu.

Składniki
wyciąg z szyszek chmielu, wyciąg z liścia melisy, wyciąg z kwiatu lawendy,
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; wyciąg z liścia melisy (Melissa officinalis), wyciąg z szyszek chmielu (Humulus
lupulus), wyciąg z kwiatu lawendy (Lavandula angustifolia), substancja wypełniająca: fosforany wapnia, substancje glazurujące:
hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu, stabilizatory: glikol polietylenowy, estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: skrobia ryżowa,
barwniki: lak indygotyny, koncentrat krokosza barwierskiego i cytryny.

1 tabletka zawiera:

220 mg* wyciąg z szyszek chmielu
150 mg* wyciąg z liścia melisy
40 mg* wyciąg z kwiatu lawendy

Masa netto
Zawartość: 20 tabletek powlekanych (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Nervosol Sen to suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych, którego ziołowe składniki wspierają zasypianie i wspomagają zdrowy
sen:

wyciąg z liścia melisy – ułatwia wyciszenie, proces zasypiania i zdrowy sen.
wyciąg z szyszek chmielu – wspomaga proces uspokojenia i odprężenia.
wyciąg z kwiatu lawendy – podtrzymuje prawidłową jakość snu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S. A.
ul. Św. Mikołaja 65/68
50-951 Wrocław

Ważne informacje
Produkt nie zawiera laktozy. Może być przyjmowany przez osoby z nietolerancją laktozy.

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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