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Doppelherz aktiv Na sen Forte, 20 tabletek
 

cena: 15,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 20 sztuk

Postać Tabletki

Producent Dopelherz

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Wskazania

Preparat jest polecany dla osób dorosłych i młodzieży doświadczających trudności z zasypianiem. Naturalne składniki nie powodują
uzależnienia i umożliwiają długotrwałe stosowanie.

Działanie

Wyciągi z szyszek chmielu, melisy i lawendy wykazują działanie uspokajające i wspomagające zasypianie. Lawenda wspomaga również
jakość snu. Składniki roślinne wykazują działanie adaptogenne, które ułatwia redukcję stresu.

Melatonina  jest naturalnym regulatorem dobowego cyklu dnia i nocy w organizmie.Udowodniono, że dawka1 mg skutecznie skraca
czas potrzebny do zaśnięcia.

Magnez  z witaminą B6 wspomaga prawidłowe funkcje psychiczne i redukuje zmęczenie.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Stosować 1 tabletkę na około godzinę przed snem, popijając wodą. Pełny efekt pojawia się po ok tygodniu regularnego stosowania.

Skład

, Ilość, %ZDS*
Wyciąg z szyszek chmielu (5:1), 200 mg, —
Wyciąg z liści melisy (5:1), 100 mg, —
Wyciąg z ziela lawendy (3:1), 20 mg, —
Melatonina, 1 mg,
Magnez, 56,3 mg, 15%
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 Witamina B6, 0,4 mg, 29%

* % referencyjnej wartości odżywczej (dot. witamin i skł. mineralnych)

Składniki: subst. wypełniająca: celuloza, wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus), tlenek magnezu (Mg), wyciąg z liści melisy
(Melissa officinalis), wyciąg z kwiatów lawendy (Lavandula angustifolia), subst. glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, subst.
wypełniająca: hydroksypropyloceluloza, subst. przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, subst. wypełniająca: guma celulozowa
usieciowana, subst. przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, subst. przeciwzbrylająca: talk, barwnik: dwutlenek
tytanu, subst. glazurująca: glikol polietylenowy, melatonina, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza.
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę oraz  z nietolerancją laktozy lub glutenu.

Uwagi do stosowania

Korzystne działanie występuje przy stosowaniu 1 mg melatoniny niedługo przed snem. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Zasypianiu sprzyjają zdrowy tryb życia i zrównoważona dieta. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (w zastępstwie)
zróżnicowanej diety.

Nie zaleca się stosowania przez kobiety w ciązy i karmiące piersią oraz w przypadku nadwrażliwości na lawendę oraz inne składniki
preparatu.

Zawartość

20 tabletek.

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER

Pozwolenie: GIS 10/15
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