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Sen Apotex x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 23,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
tlenek magnezu (magnez), wyciąg z liści melisy (Melissa officinalis 4:1), cytrynian magnezu (magnez),substancja wypełniająca -
mannitol , wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus 4:1), octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), nośnik, substancja wypełniająca -
kroskarmeloza sodowa , substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu , substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu, octan
retinylu (witamina A), pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6), melatonina, cholekalcyferol (witamina D)
składniki otoczki: substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza , substancja wypełniająca - polidekstroza , nośnik - glikol
polietylenowy , barwnik - dwutlenek tytanu , substancja przeciwzbrylająca - talk , barwnik - lak błękitu brylantowego

1 tabletka zawiera:

Melatonina 1 mg*
Ekstrakt z ziela melisy lekarskiej (4:1) 130 mg*
Ekstrakt z szyszek chmielu (4:1) 70 mg*
Magnez 112 mg (30% RWS)
Pirydoksyna 1,4 mg (100% RWS)
Witamina A 800 µg (100% RWS)
Witamina D 5 µg (100% RWS)
Witamina E 12 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
*brak ustalonej dawki zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 30 tabletek
masa netto: 18 g

Charakterystyka
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SEN Apotex to suplement diety, który zawiera składniki optymalnie wspomagające prawidłowy i zdrowy sen:

Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego do zaśnięcia.
Chmiel posiada właściwości odprężające i relaksujące.
Melisa lekarska pomaga zmniejszyć niepokój i drażliwości.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować 1 tabletka jeden raz dziennie krótko przed pójściem spać.
W przypadku zmian stref czasowych korzystne działanie występuje po przyjęciu 1 tabletki krótko przed pójściem spać pierwszego dnia
podróży i prze kolejnych kilka dni po przybyću do celu podróży.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
ul. Sokratesa 13D lok.27
01-909 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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