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Valerin sen x 20 tabl
 

Cena: 21,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Valeriana radix

Opis produktu
 

Wstęp
Valerin sen x 20 tabletek to suplement diety stosowany w celu wspomagania zasypiania oraz łagodzenia stanów napięcia
nerwowego i niepokoju. Preparat jest kompozycją wyciągów roślinnych z: ziela melisy lekarskiej, szyszek chmielu i krokusa uprawnego
wzbogaconą o: magnez, witaminę B6, aminokwasy (L-tryptofan o L-teaninę) i kwas gamma-aminomasłowy (GABA). Zawiera także
skrobię kukurydzianą, celulozę, woski: pszczeli i Carnauba oraz substancje glazurujące, przeciwzbrylające i barwniki.

Suplement diety Valerin sen przeznaczony jest dla dorosłych mających problemy z zaśnięciem i utrzymaniem dobrej jakości snu.
Spokojny i nieprzerwany nocny wypoczynek ma bardzo duże znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji psychofizycznej. Bezsenność lub
zaburzenia snu wpływają negatywnie na samopoczucie oraz funkcjonowanie całego organizmu. Objawia się to m.in. nerwowością,
pogorszeniem nastroju, obniżeniem koncentracji i zdolności motorycznych oraz nadmiernym zmęczeniem i sennością w ciągu dnia.
Dlatego w przypadku kłopotów z prawidłowym snem warto sobie pomóc i sięgnąć po ziołowy preparat Valerin sen. Specjalnie dobrane
składniki suplementu diety przyczyniają się do unormowania pracy systemu nerwowego i redukcji stresu, a tym samym wspomagają
zasypianie i zachowanie ciągłości snu.

Wyciąg z ziela melisy słynie ze swoich właściwości uspokajających i relaksujących. Przyczynia się do zmniejszenia napięcia
emocjonalnego i złagodzenia nieprzyjemnego uczucia niepokoju. W składzie Valerin sen znajduje się też wyciąg z szyszek chmielu, który
wykazuje działanie odprężające i kojące system nerwowy. Natomiast krokus uprawny, lepiej znany jako szafran, wspiera poczucie
równowagi emocjonalnej oraz utrzymanie pozytywnego nastroju i dobrego samopoczucia. Dzięki obecności tych substancji ziołowych 
Valerin-sen wspomaga wyciszenie umysłu, zmniejszenie stresu i zachowanie spokoju. Przekłada się to na szybsze zasypianie oraz
lepszą jakość snu. Proces ten wspierany jest przez pozostałe składniki suplementu diety Valerin sen. Magnez i witamina B6 tworzą
zgrany duet wspomagający prawidłowe działanie układu nerwowego. Przyczyniają się do zniwelowania uczucia znużenia i zmęczenia
oraz poprawy funkcji psychologicznych. Teanina dodatkowo wspiera redukcję stresu, a tryptofan wspomaga uregulowanie rytmu
dobowego i ułatwia zasypianie.

Valerin sen ma postać podłużnych tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Dostępny jest w aptece bez recepty. Opakowanie
suplementu diety zawiera 20 tabletek w dwóch blistrach oraz ulotkę, z którą trzeba się zapoznać przed rozpoczęciem jego
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przyjmowania. Preparat Valerin sen przeznaczony jest tylko dla osób dorosłych i nie należy podawać go dzieciom. W przypadku
trudności z zasypianiem zalecane jest zażycie 1-2 tabletek około godziny przed planowanym snem i popicie ich odpowiednią ilością
wody. Bardzo ważne, aby nie przekraczać sugerowanej dawki preparatu. Suplement Valerin sen powinien być stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Nie należy traktować go jako substytutu dobrze zbilansowanej diety, zdrowego
trybu życia i zachowania prawidłowej higieny snu.

Ziołowy suplement diety Valerin sen jest dobrze tolerowanym przez większość osób, jednak nie każdy może go przyjmować.
Przeciwwskazaniami są nadwrażliwość lub alergia na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią
powinny skonsultować zasadność i bezpieczeństwo stosowania preparatu ze swoim lekarzem. Trzeba pamiętać, że Valerin sen ma
funkcje wspomagające wyciszenie i szybsze zasypianie, dlatego po przyjęciu tabletek nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych
ani wykonywać pracy wymagającej dużej koncentracji. Nie ma danych dotyczących interakcji suplementu diety z innymi preparatami ani
możliwych niepożądanych działań związanych z jego przyjmowaniem. Niemniej niektóre schorzenia lub leki mogą być
przeciwwskazaniem do stosowania Valerin sen. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać z porady lekarza lub
farmaceuty.

Suplement diety Valerin sen powinien być przechowywany w oryginalnych blistrach w temperaturze pokojowej nie wyższej niż 25°C.
Należy chronić go przed wilgocią oraz światłem słonecznym. Trzeba również zadbać, aby miejsce przechowywania było niedostępne dla
małych dzieci. Valerin sen nie może być stosowany po upływie terminu ważności, który podany jest na opakowaniu.

Składniki
węglan magnezu, skrobia kukurydziana substancja wypełniająca: celuloza, L-teanina, wyciąg z zieli melisy, wyciąg z szyszek chmielu, L-
tryptofan, kwas gamma-aminomasłowy, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, wyciąg z krokusa uprawnego,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu,
substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, barwniki: indygotyna oraz czerń brylantowa PN,
substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk Carnauba.

1 tabletka zawiera:

Wyciąg z ziela melisy - 50 mg*
Wyciąg z szyszek chmielu - 50 mg*
L-teanina - 60 mg*
L-tryptofan - 50 mg*
Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) - 25 mg*
Wyciąg z krokusa uprawnego (szafran) - 10 mg*
Witamina B6 - 0,7 mg (50% RWS)
Magnez - 56 mg (15% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
20 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Składniki suplementu diety Valerin sen pomagają uzyskać stan odprężenia i wyciszenia organizmu.
Preparat polecany:

w trudnościach z zasypianiem
w stanach napięcia nerwowego i niepokoju

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować
się z lekarzem.

Stosowanie
Dorośli: 1-2 tabletki około 1 godzinę przed snem. Popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
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Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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