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Sen Apotex, 30 tabletek melisa chmiel witaminy
 

cena: 19,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent Apotex

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie układ nerwowy

Opis produktu
 

Dodatkowo obecne w produkcie:

Magnez i witamina B6 zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Magnez i witamina D ułatwiają utrzymanie zdrowych zębów.
Witamina A pomaga zachować zdrową skórę.
Witamina E wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Wskazania

Sen Apotex przeznaczony jest dla osób dorosłych, kobiet i mężczyzn.

Działanie

Składniki Sen Apotex:

wspomagają zdrowy sen
ułatwiają zaśniecie

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka jeden raz dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia

Skład

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

SKŁADNIKI ODŻYWCZE, 1 tabletka, % ZDS*
Melatonina, 1 mg, -
Ekstrakt z ziela melisy lekarskiej (4:1), 130 mg, -
Ekstrakt z szyszek chmielu (4:1), 70 mg, -
Magnez, 112 mg, 30
Witamina B6, 1,4 mg, 100
Witamina A, 800 µg, 100
Witamina D, 5 µg, 100
Witamina E, 12 mg, 100

* zalecane dzienne spożycie

Uwagi do stosowania

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: APOTEX
 

Parametry

Wybierz moc 5 mg (0,00 PLN)
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