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Doppelherz aktiv Na sen Forte 20 tabletek
 

Cena: 15,83 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Na Sen Forte, 20 tabletek

**Opis produktu:**

Wzmocniona kompozycja 1składników, 200 mg wyciągu z szyszek chmielu, 100 mg wyciągu z melisy, 30 mg wyciągu z lawendy +
melatonina + magnez + witamina B6
Specjalnie dobrane składniki ułatwiają zasypianie (chmiel, melatonina) i wspomagają zdrowy sen (melisa i lawenda). Ułatwiają
odprężenie przed snem, przyspieszają zasypianie i wspomagają naturalny sen, umożliwiają dobre samopoczucie po przebudzeniu
Działanie
Specjalnie dobrane składniki, wspomagające zasypianie i zdrowy sen.
Wyciągi z szyszek chmielu ma kojący wpływ na układ nerwowy oraz jest pomocny w przypadku trudności z zasypianiem.
Melisa przyczynia się do dobrego i spokojnego wypoczynku, zmniejszenia napięcia, pomaga utrzymać zdrowy sen.
Lawenda pomaga zmniejszyć napięcie, drażliwość oraz przyczynia się do zdrowego snu i optymalnego relaksu.
Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie.
Magnez i witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomagają w utrzymaniu prawidłowych
funkcji psychologicznych.

Suplement diety jest polecany dla osób doświadczających trudności z zasypianiem.

**Składniki:**

substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus), tlenek magnezu, wyciąg z liści melisy
(Melissa officinalis), wyciąg z kwiatów lawendy (Lavandula angustifolia), substancja wypełniająca: hydroksypropyloceluloza, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: celuloza sproszkowana, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: węglany magnezu, barwnik: węglan wapnia,
substancja przeciwzbrylająca: talk, substancja glazurująca: glikol polietylenowy, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, melatonina,
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chlorowodorek pirydoksyny.

**Zalecane spożycie:**

Stosować 1 tabletkę na około godzinę przed snem; popić obficie wodą. Pełny efekt pojawia się po ok. tygodniu regularnego stosowania.
Korzystne działanie występuje przy stosowaniu 1 mg melatoniny niedługo przed snem.

**Wielkość opakowania:**

20 tabletek

**Producent:**

Queisser Pharma,
Schleswiger Strasse 74,
24941 Flensburg,
Germany.

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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