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Valerin sen, 20 tabletek uspokajające
 

cena: 18,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 20 sztuk

Postać tabletki powlekane

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie układ nerwowy

Opis produktu
 

Wyciąg z ziela melisy – pomaga utrzymać pozytywny nastrój, wspiera utrzymanie dobrego i spokojnego wypoczynku, wspomaga
odprężenie i dobre samopoczucie.

Wyciąg z krokusa uprawnego – wspiera utrzymanie równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.

Wyciąg z szyszek chmielu – wspiera utrzymanie zdrowego snu.

Magnez oraz witamina B6 wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz utrzymanie prawidłowych funkcji
psychologicznych.

L-teanina, L-tryptofan oraz Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) – związki należące do grupy aminokwasów.

Suplement diety Valerin sen polecany jest do stosowania trudnościach z zasypianiem, w stanach napięcia nerwowego i niepokoju.

Zalecana do spożycia dzienna porcja
Dorośli: 1-2 tabletki Valerin sen około 1 godzinę przed snem. Popić wodą.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Skład
Składniki Valerin sen

1 tabletka

2 tabletki
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 Wyciąg z ziela melisy

50 mg

100 mg

Wyciąg z szyszek chmielu

50 mg

100 mg

L-teanina

60 mg

120 mg

L-tryptofan

50 mg

100 mg

Kwas gamma

aminomasłowy (GABA)

25 mg

50 mg

Wyciąg z krokusa

uprawnego (szafran)

10 mg

20 mg

Witamina B6

0,7 mg (50%*)

1,4 mg (100%*)

Magnez

56 mg (15%*)

112 mg (30%*)

* % Referencyjnej wartości spożycia

Uwagi do stosowania
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do
spożycia. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Nie przekraczać dziennej porcji do spożycia.
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Zawartość:

20 tabletek
Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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