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Wellsen z melatoniną 30szt lawenda, chmiel, melisa
 

cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie układ nerwowy

Opis produktu
 

Opakowanie

30 szt. tabletek powlekanych / Suplement diety

Dawkowanie

1 tabletka / dzień

Składniki

1 tabletka zawiera:

1 mg melatoniny

200 mg wyciągu z chmielu

200 mg wyciągu z melisy

100 mg L-tryptofanu

30 mg wyciągu z lawendy

0.7 mg witaminy B6

Działanie

Składniki preparatu wpływają korzystnie na:
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skrócenie czasu potrzebnego na zaśnięcie (melatonina),

uspokojenie, wyciszenie, odpoczynek oraz zdrowy sen (melisa),

spokojny sen (lawenda, chmiel, melisa), ukojenie i odprężenie (chmiel),

ukojenie w stanach napięcia i drażliwości (melisa, lawenda),

prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (witamina B6),

zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (witamina B6),

utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych (witamina B6)

Dobry wybór

wystarczy 1 tabletka przed pójściem spać

melatonina skraca czas zasypiania

dodatek melisy pomaga w wyciszeniu i uspokojeniu przed snem

Czy wiesz, że…

Preparat WellSen z melatoniną zawiera 3 wyciągi ziołowe. Chmiel, melisa i lawenda to rośliny wpływające na spokojny sen, występujące
naturalnie w Polsce. Łacińska nazwa Lavandula pochodzi od słowa lavare, co oznacza „myć się”. W starożytności lawendą
aromatyzowano wodę do kąpieli i stąd wzięła się nazwa rośliny. Spalone gałązki rośliny traktowano natomiast jak kadzidło. Lawenda jest
jednym ze składników popularnej w XVIII w. Wódki królowej węgierskiej o nazwie Lavendogra.

Czytaj więcej

Pierwsze wzmianki o chmielu pochodzą z V w. p.n.e. z Babilonii. W przyklasztornych wytwórniach produkowano piwo z dodatkiem
chmielu. Roślinie przypisywano także moc magiczną i miłosną. Była tematem weselnych pieśni ludowych i towarzyszyła oczepinom
panny młodej. Szyszki chmielu obecnie są wykorzystywane do produkcji piwa.

Melisę znano w starożytności, jako zioło miododajne, dlatego nacierano nią ule, zwabiając roje pszczół. Podobny rytuał mieli Słowianie,
stąd dawna nazwa melisy- rojnik.

Wielgosz T. i wsp. Zioła z apteki natury. Publicat, 2008.s. 51, 93, 109.
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