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Sen Apotex 30 tabl.
 

Cena: 40,35 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent APOTEX NEDERLAND BV

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki powlekane

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Składniki odżywcze 1 tabletka % ZDS* 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  * Zalecane dzienie spożycie, **Brak określonych norm ZDS.  Wyciąg z liścia melisy (130 mg) (Melissa officinalis 4:1), magnez - jony
Mg2+ (112 mg) (170 mg tlenku magnezu, 90 mg cytrynianu magnezu), wyciąg z szyszek chmielu (70 mg) (Humulus lupulus 4:1),
celuloza mikrokrystaliczna (35,5 mg) (substancja wypełniająca E460(i)), kroskarmeloza sodowa (34 mg) (nośnik, substancja
wypełniająca), skrobia kukurydziana preżelowana (33 mg) (substancja wypleniająca), witamina E (12 mg) (24 mg octanu DL-alfa-
tokoferolu), stearynian magnezu (3 mg) (substancja przeciwzbryłająca E470b), dwutlenek krzemu (2,8 mg) (substancja
przeciwzbryłająca E551), witamina B6 (1,4 mg) (pirydoksyny chlorowodorek), melatonina (1 mg), witamina A (0,8 mg) (5,33 mg octanu
retynilu), witamina D (5 µg) (cholekalcyferol), składniki otoczki: hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca E464),
polidekstroza (substancja wypełniająca E1200), glikol polietylenowy (nośnik E1521), dwutlenek tytanu (barwnik E171), talk (substancja
przeciwzbryłająca E553b), lak błękitu brylantowego (barwnik E133).  Wskazania Przeznaczony jest dla osób dorosłych, kobiet i
mężczyzn.  Działanie Spokojny sen pozwala na właściwą regenerację organizmu. Wpływa na urodę i dolne samopoczucie oraz
zmniejsza skutki stresu.  SEN Apotex to suplement diety, który zawiera składniki optymalnie wspomagające prawidłowy i zdrowy sen:  
Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego do zaśnięcia oraz zmniejsza subiektywne odczucia związane ze zmianą strefy
czasowej  Chmiel wpływa kojąco na ukiad nerwowy, posiada właldwości odprężające i relaksujące.  Melisa lekarska przyczynia się do
zmniejszenia niepokoju i drażliwości.  Dodatkowo obecne w produkcie:   Magnez i witamina B6 zmniejszają uczucie zmęczenia i
znużenia, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.  Magnez i witamina D ułatwiają utrzymanie zdrowych zębów.  
Witamina A pomaga zachować zdrową skórę.  Witamina E wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.  Dawkowanie 1
tabletka jeden raz dziennie krótko przed pójściem spać. W przypadku zmian stref czasowych korzystne działanie występuje po przyjęciu
1 tabletki krótko przed pójściem spać pierwszego dnia podróży i prze kolejnych kilka dni po przybyću do celu podróży.  Informacja
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać
zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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