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FORMEDS BICAPS MELATONIN+ 60 Kapsułek
 

Cena: 57,19 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

FORMEDS BICAPS MELATONIN+ 60 KAPS.

**Opis produktu:**

Suplement diety BICAPS MELATONIN+ to połączenie melatoniny (3 mg) ze standaryzowanymi ekstraktami z męczennicy cielistej (220
mg)
 i szyszki chmielu (100 mg).
Produkt może być stosowany przez wegetarian i wegan.
Preparat składa się wyłącznie z aktywnych składników.

**Składniki:**

męczennica cielista (Passifloraceae Passiflora incarnata L. zawiera 3,50% flawonoidów), chmiel zwyczajny (Cannabaceae Humulus
lupulus L., szyszka, zawiera 0,035% izokwercetyny), pullulan (otoczka kapsułki), melatonina.
Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:
Melatonina - 3 mg
Ekstrakt z męczennicy cielistej - 220 mg, w tym 3,50 % flawonoidów - 7,7 mg;
Ekstrakt z szyszki chmielu zwyczajnego - 100 mg, w tym 0,035% izokwercetyny - 0,035 mg.

**Działanie:**

Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie. Męczennica cielista wspomaga sen i utrzymanie dobrej kondycji
psychicznej

**Zalecane spożycie:**

1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.
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Optymalne działanie występuje w przypadku spożycia melatoniny krótko przed snem.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.

**Producent:**

ForMeds Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań

**Uwagi:**

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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