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Valerin Sen 20tabl.
 

cena: 19,73 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Valeriana

Opis produktu
 

Wskazania:

Suplementacja diety w składniki pomagające w trudnościach z zasypianiem i w stanach
napięcia nerwowego i niepokoju.

Działanie:

Wyciąg z ziela melisy - pomaga utrzymać pozytywny nastrój, przyczynia się do
zmniejszenia napięcia, ułatwia odprężenie oraz pomaga w utrzymaniu zdrowego snu.
Wyciąg z szyszek chmielu - działa kojąco i przyczynia się do spokojnego snu.
L-teanina, L-tryptofan oraz Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) - związki należące do
grupy aminokwasów.
Wyciąg z krokusa uprawnego - przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga
utrzymać pozytywny nastrój.
Magnez oraz witamina B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
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Sposób użycia:

Dorośli: 1-2 tabletki około 1 godzinę przed snem. Popić wodą.

Skład:

Węglan magnezu, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca),
L-teanina, wyciąg z ziela melisy, wyciąg z szyszek chmielu, L-tryptofan, kwas gamma-
aminomasłowy, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), wyciąg z
krokusa uprawnego, hydroksypropylometyloceluloza (substancja galzurująca), dwutlenek
krzemu (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (barwnik), hydroksypropyloceluloza
(substancja galzurująca), chlorowodorek pirydoksyny, indygotyna (barwnik), czerń PN
(barwnik), wosk pszczeli i wosk Carnauba (substancje glazurujace).

 1 tabletka zawiera: wyciąg z ziela melisy 50mg, wysciąg z szyszek chmielu 50mg, L-teanina
60mg, L-tryptofan 50mg, kwas gamma-aminomasłowy (GABA) 25mg, wyciąg z krokusa
uprawnego (szafran) 10mg, witamina B6 0,7mg (50%)*, magnez 56mg (15%)*.

 *RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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