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TABLETKI NA USPOKOJENIE, 180 szt. Pozytywny nastrój
(melisa) i zdrowy sen (męczennica)
 

cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 180 sztuk

Postać Tabletki

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Pozytywny nastrój (melisa) i zdrowy sen (męczennica)

Opakowanie

180 szt. tabletek powlekanych / Suplement diety

Dawkowanie

3 tabletki / dzień

Składniki

Porcja dzienna (3 tabletki) zawiera:

150 mg wyciągu z melisy

120 mg wyciągu z męczennicy cielistej

75 mg wyciągu z chmielu

3.75 mg wyciągu z szafranu uprawnego

56.25 mg magnezu (z cytrynianu magnezu)

Działanie
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 Składniki preparatu wpływają korzystnie na:

utrzymanie pozytywnego nastroju i równowagi emocjonalnej (szafran)

zdrowy sen (męczennica)

ukojenie (chmiel), odprężenie (męczennica, chmiel) i wyciszenie (melisa)

funkcjonowanie układu nerwowego (chmiel, magnez)

zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (magnez)

utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych (magnez)

utrzymanie równowagi elektrolitowej (magnez)

utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego (magnez)

proces podziału komórek (magnez)

Dobry wybór

Duże opakowanie (180 tabletek)

4 wyciągi ziołowe, w tym wyciąg z męczennicy wpływający na zdrowy sen.

Dodatek magnezu (cytrynian), zmniejszającego uczycie zmęczenia i znużenia

Czy wiesz, że…

Męczennica cielista (Passifl ora incarnata L.) – zwana kwiatem Męki Pańskiej – została odkryta w roku  1569 w Peru przez hiszpańskich
zakonników. Kształt kwiatów męczennicy kojarzył się im z symbolami męki Chrystusa – koroną cierniową i gwoździami. Stąd nazwa
Passifl ora incarnata – od łacińskich słów passio – męka, flos – kwiat, incarnatus – cielisty.

Czytaj więcej

Męczennica jest pnączem – jej pędy osiągają do 10 m długości. Z kątów jej trójklapowych liści wyrastają wąsy czepne umożliwiające
roślinie wspinanie się i opieranie o drzewa. Ma także duże, wonne kwiaty o średnicy do 5 cm i ciekawym kształcie oraz owoce – jadalne
jagody (znane pod nazwą marakuja). Indianie Ameryki Południowej znali i stosowali męczennicę na długo przed odkryciem jej przez
kolonizatorów – jej owoce były dla nich smacznym pożywieniem.

Za uczucie odprężenia i wpływ na zdrowy sen odpowiedzialne jest natomiast ziele tej rośliny, dlatego jednym z wyciągów znajdujących
się w składzie preparatu jest wyciąg z ziela męczennicy.

Źródło: Nartowska J., Kwiat Męki Pańskiej, Panacea 2(27) 2009, s. 6-8
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