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Zdrowosen + z melatoniną x 28 tabl powlekanych
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 28 tabl

Postać Tabletki

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z męczennicy, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z szyszek chmielu, tlenek magnezu, substancja
zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu i sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), melatonina,
otoczka (substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca; talk, barwnik: E171

1 tabletka zawiera:
Melatonina - 1 mg*
Ekstrakt z męczennicy - 250 mg*
Ekstrakt z chmielu - 125 mg*
Magnez - 60 mg (16% RWS)
Witamina B6 - 30 mg (214% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 28 tabletek powlekanych (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Melatonina ułatwia zasypianie
Chmiel zapewnia zdrowy sen

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka na pół godziny przed snem.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
Ul. Podstoczysko 30,
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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