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Novativ Senea z melatoniną *30 tabl.
 

Cena: 14,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent MEDICINAE SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:  NOVATIV Senea z melatoniną to suplement diety, który zawiera ekstrakt z szyszek chmielu, ekstrakt z liści melisy,
ekstrakt ze znamienia krokusa uprawnego, witaminy z grupy B, melatoninę oraz magnez. Ekstrakty z szyszek chmielu i melisy wykazują
działanie odprężające, ponadto ekstrakt z melisy pomaga w zasypianiu. Witaminy z grupy B pomagają w utrzymaniu prawidłowych
funkcji psychologicznych. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie.
Skład:  1 tabletka zawiera: ekstrakt z szyszek chmielu DER 4:1 200 mg, ekstrakt z liści melisy DER 4:1 120 mg, ekstrakt ze znamienia
krokusa uprawnego DER 4:1 standaryzowany na 3% szafranu 10 mg, witamina B6 2,8 mg (200%*), witamina B1 2,2 mg (200%*),
melatonina 1 mg, witamina B12 2,5 µg (100%*), magnez 112,5 mg (30%*).

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: magnez (cytrynian magnezu); substancja uzupełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z szyszek chmielu
(Humuluslupulus L.) DER 4:1; ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis) DER 4:1; magnez (tlenek magnezu); substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; ekstrakt ze znamienia krokusa uprawnego (CrocusSativus) DER 4:1
standaryzowany na 3% szafranu; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); witamina
B1 (chlorowodorek tiaminy); melatonina; witamina B12 (cyjanokobalamina); substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza;
substancja wypełniająca: polidekstroza; barwnik: dwutlenek tytanu; substancja glazurująca: glikol polietylenowy; substancja
przeciwzbrylająca: talk.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25 st. C), w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przeciwwskazania:  Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia
porcji w ciągu dnia. 
Sposób użycia:  Zalecana dzienna porcja do spożycia to 1 tabletka.

Tabletkę połknąć i popić.
Status:  suplement diety
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci
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