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Rodzina Zdrowia Melissive x 20 kaps
 

Cena: 10,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Rodzina Zdrowia Melissive w postaci kapsułek to produkt na bazie ekstraktu z korzenia różeńca górskiego, ekstraktu z
koszyczka rumianku, a także ekstraktu z ziela melisy, które wzbogacono o witaminę B6 oraz magnez. Na co jest Rodzina Zdrowia
Melissive? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie zróżnicowanych posiłków w składniki przyczyniające
się do utrzymania dobrego samopoczucia, a także łagodzące napięcie i rozdrażnienie oraz ułatwiające zasypianie i wspomagające
zdrowy sen. Funkcją Rodzina Zdrowia Melissive jest wspomaganie relaksu w dzień, a także ułatwianie zasypiania wieczorem. Produkt
jest szczególnie polecany osobom, które są narażone na stres. Ziele melisy i koszyczek rumianku może przyczyniać się do polepszenia
samopoczucia psychicznego i fizycznego. Składniki aktywne tych roślin wspomagają też utrzymanie zdrowego snu. Korzeń różeńca
górskiego przyczynia się do stymulowania układu nerwowego, a magnez i witamina B6 wspomagają utrzymanie funkcji
psychologicznych.

W opakowaniu o masie netto 10 g znajduje się 20 kapsułek Rodzina Zdrowia Melissive. W skład 1 kapsułki wchodzi 300 mg ekstraktu z
ziela melisy (w tym 24 mg polifenoli), a także 58,125 mg (15,50% RWS) magnezu oraz 33 mg ekstraktu z korzenia różeńca górskiego (w
tym 18,8 mg polifenoli oraz 0,33 mg salidrozydu), a dodatkowo 20 mg ekstraktu z koszyczka rumianku oraz 0,7 mg (50% RWS) oraz 0,7
mg (50% RWS) witaminy C. Skład suplementu diety Rodzina Zdrowia Melissive uzupełniają substancje pomocnicze. Można do nich
zaliczyć żelatynę wołową, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, tlenki i wodorotlenki żelaza, celulozę oraz
dwutlenek tytanu. Suplement diety Rodzina Zdrowia Melissive należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Rekomendowana
dawka suplementu diety to 1 kapsułka (zażywana raz dziennie) i nie należy jej przekraczać.

Suplement diety Rodzina Zdrowia Melissive ma pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie wszyscy powinni go zażywać.
Przeciwwskazaniem jest uczulenie pacjenta na choć jeden ze składników produktu. Jeśli pacjent zastosuje suplement diety Rodzina
Zdrowia Melissive i wystąpią u niego objawy, które mogą wskazywać na nadwrażliwość na produkt, powinien zrezygnować on z
suplementacji i skonsultować się z lekarzem. Suplement diety Rodzina Zdrowia Melissive jest przeciwwskazany również w przypadku
pacjentek spodziewających się dziecka oraz karmiących piersią. Nie powinny go też stosować osoby, które kierują pojazdami lub
obsługują maszyny. Suplement diety nie powinien być łączony z innymi medykamentami działającymi uspokajająco lub nasennie.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/rodzina-zdrowia-melissive-x-20-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Suplementu diety Rodzina Zdrowia Melissive nie można traktować jako zamiennika zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia,
ponieważ nie jest w stanie ich zastąpić. Produkt może natomiast je uzupełniać, jednak należy dopilnować, aby był przyjmowany w
dawkach nie większych od rekomendowanych przez producenta. Suplement diety wymaga również odpowiedniego sposobu
przechowywania – należy przechowywać go w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

Składniki
ekstrakt wodny z ziela melisy (Melissa officinalis) DER 7:1 standaryzowany na zawartość polifenoli 8%, tlenek magnezu (magnez),
składnik otoczki: żelatyna wołowa, ekstrakt wodno-alkoholowy z korzenia rózeńca górskiego (Rhodiola rosea) DER 5:1 standaryzowany
na zawartość polifenoli 45% i salidrozyd 1%, ekstrakt wodno-alkoholowy z koszyczka rumianku (Matricaria recutita) DER 4:1, substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, substancja
wypełniająca: celuloza, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), barwnik: dwutlenek tytanu

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z ziela melisy - 300 mg *
w tym polifenole - 24 mg

Magnez - 58,125 mg (15,50% RWS)
Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego - 33 mg*

w tym polifenole i salidrozyd - 14,85 mg i 0,33 mg
Ekstrakt z koszyczka rumianku - 20 mg*
Witamina B6- 0,7 mg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 20 kapsułek. 2 blistry po 10 kapsułek. Masa netto: 10 g

Charakterystyka
Rodzina Zdrowia Melissive to suplement diety polecany dla osób prowadzących stresujący tryb życia. Dzięki zawartym w nim
składnikom wspomaga relaks w dzień, a wieczorem pomaga spokojnie zasnąć.

Ekstrakty z ziela melisy i koszyczka rumianku wspomagają relaks oraz psychiczne i fizyczne dobre samopoczucie. Pomagają w
utrzymaniu zdrowego snu. Dodatkowo ekstrakt z ziela melisy pomaga w zasypianiu oraz pomaga zmniejszyć napięcie i
rozdrażnienie.
Magnez i witamina B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych. Przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego pomaga stymulować układ nerwowy oraz wpływa na zdolności umysłowe i poznawcze.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosowania
produktu w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby kierujące pojazdami i obsługujące
maszyny.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 kapsułka dziennie

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

Ważne informacje
Produktu nie należy łączyć z innymi środkami o właściwościach uspokajających i/lub nasennych.
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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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