
 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
 

Valerin Sen, tabletki, 20 szt.
 

Cena: 25,09 zł

Opis słownikowy

Marka Valerin

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Chmiel, Magnez, Teanina, Tryptofan, 
Witamina B6

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Valerin Sen, tabletki, 20 szt.

Valerin sen - suplement diety, który zawiera wyciągi roślinne, aminokwasy, magnez i witaminę B6, które przyczyniają się do odprężenia
organizmu i wspomagają fizjologiczny sen. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Valerin Sen, tabletki, 20 szt.

w?glan magnezu, skrobia kukurydziana substancja wype?niaj?ca: celuloza, L-teanina,
wyci?g z zieli melisy, wyci?g z szyszek chmielu, L-tryptofan, kwas gamma-
aminomas?owy, substancja glazuruj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych,
wyci?g z krokusa uprawnego, substancja glazuruj?ca: hydroksypropylometyloceluloza,
substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu,
substancja glazuruj?ca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny,
barwniki: indygotyna oraz czer? brylantowa PN, substancje glazuruj?ce: wosk pszczeli
i wosk Carnauba.
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Sk?adniki 1 tabletka % RWS* 2 tabletki % RWS*
Wyci?g z ziela
melisy

50 mg --- 100 mg ---

Wyci?g z szyszek
chmielu

50 mg --- 100 mg ---

L-teanina 60 mg --- 120 mg ---
L-tryptofan 50 mg --- 100 mg ---
Kwas gamma-
aminomas?owy
(GABA)

25 mg --- 50 mg ---

Wyci?g z krokusa
uprawnego
(szafran)

10 mg --- 20 mg ---

Witamina B6 0,7 mg 50% 1,4 mg 100%
Magnez 56 mg 15% 112 mg 30%

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

Działanie Valerin Sen, tabletki, 20 szt.

Wyciąg z ziela melisy wspomaga utrzymać pozytywny nastrój, wpływa na zmniejszenie napięcia oraz ułatwia odprężenie i wspomaga
utrzymać zdrowy sen.

Wyciąg z szyszek chmielu wspiera spokojny sen.

Wyciąg z krokusa uprawnego wspomaga równowagę emocjonalną oraz wspomaga utrzymać pozytywny nastrój.

Magnez oraz witamina B6 wspomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych.

Dawkowanie Valerin Sen, tabletki, 20 szt.

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

Informacje dodatkowe Valerin Sen, tabletki, 20 szt.

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu jest przeciwwskazaniem do stosowania preparatu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.
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