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Sen Apotex, 30 tabletek
 

cena: 19,58 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabletki

Producent APOTEX

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Sen Apotex zawiera sk?adniki, które wspieraj? spokojny sen.

Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na za?ni?cie oraz zmniejsza subiektywne odczucia
zwi?zane ze zmian? strefy czasowej (jet lag).

Chmiel wp?ywa koj?co na uk?ad nerwowy, posiada w?a?ciwo?ci odpr??aj?ce i relaksuj?ce.

Melisa lekarska przyczynia si? do zmniejszenia niepokoju i dra?liwo?ci.

Magnez sprzyja w?a?ciwej pracy mi??ni, uk?adu nerwowego oraz redukcji uczucia zm?czenia i znu?enia oraz
uczestniczy w utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych.

Witamina B6 pomaga w stanach zm?czenia i znu?enia organizmu oraz w prawid?owym funkcjonowaniu
uk?adu nerwowego. Wspó?pracuje z magnezem w przebiegu wielu procesów zachodz?cych w organizmie.

Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz uszkodzeniem komórek,
wywo?ywanym przez wolne rodniki.

Witamina A jest niezb?dna w procesie specjalizacji komórek, wspomaga utrzymanie zdrowej skóry,

Dawkowanie
Zalecana porcja: 1 tabletka jeden raz dziennie krótko przed pój?ciem spa?. W przypadku zmian stref
czasowych korzystne dzia?anie wyst?puje po przyj?ciu 1 tabletki krótko przed pój?ciem spa? pierwszego dnia
podró?y i przez kolejne kilka dni po przybyciu do celu podró?y.
Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
tlenek magnezu (magnez), wyci?g z li?ci melisy (Melissa officinalis 4:1), cytrynian magnezu (magnez),
mannitol (substancja wype?niaj?ca), wyci?g z szyszek chmielu (Humulus lupulus 4:1), octan DL-alfa tokoferylu
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(witamina E), kroskarmeloza sodowa (no?nik, substancja wype?niaj?ca), dwutlenek krzemu (substancja
przeciwzbrylaj?ca), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylaj?ca), octan retinylu (witamina A),
pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6), melatonina, cholekalcyferol (witamina D), sk?adniki otoczki:
hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazuruj?ca), polidekstroza (substancja wype?niaj?ca), glikol
polietylenowy (no?nik),dwutlenek tytanu (barwnik), talk (substancja przeciwzbrylaj?ca), lak b??kitu
brylantowego (barwnik).

Sk?adniki od?ywcze 1 tabletka % RWS*
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

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Sen Apotex w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Uwagi
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony
sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia s? wa?ne dla utrzymania prawid?owego stanu zdrowia.

Podmiot odpowiedzialny
Apotex Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 95
04-118 Warszawa
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