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HEMP KING GOOD SLEEP 15 kapsułek
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent HEMP KING

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościZiołowe kapsułki na sen z CBD są produktem dla każdego, kto zmaga się z problemami z zasypianiem i głębokim snem oraz
wybudzaniem czy innymi problemami. Kapsułka zawiera standaryzowane ekstrakty z roślin o udowodnionym dobrym wpływie na jakość
snu, zasypianie i uspokojenie. Ważne jest także stosowanie odpowiedniej higieny snu, czyli:odpowiednia dieta i aktywność fizyczna w
ciągu dnia,unikanie światła niebieskiego, które emitowane jest przez ekrany,pomocne jest także stosowanie technik relaksacyjnych lub
medytacji.Kapsułki na sen Good Sleep są dostępne bez recepty, podobnie jak inne ziołowe preparaty na sen. Tym, co wyróżnia Good
Sleep od innych produktów tego typu jest to, że zawiera skoncentrowane ekstrakty roślinne, których działanie wzmocnione jest
ekstraktem z pieprzu czarnego. O wysokiej jakości składników świadczy standaryzacja, dzięki której masz pewność, że wszystkie
kapsułki mają taką samą ilość składników aktywnych.Opakowanie zawiera 15 kapsułek.Melatonina z CBD na sen - czy warto je łączyć?W
kapsułkach na sen Good Sleep znajdziesz nie tylko słynące kannabinoidy (w tym 5mg CBD i 3mg CBN), ale także melatoninę. Jest ona
potocznie nazywana hormonem snu i stosowana jako środek ułatwiający zasypianie. CBD (kannabidiol) i CBN (kannabinerol) są znanymi
składnikami olejków konopnych, ale to nie jedyna forma, pod którą można je stosować. Wygodne do połknięcia kapsułki zawierają te
kannabinoidy, ponieważ jest o nich sporo interesujących badań naukowych w kontekście snu.Zalecane spożycie1 kapsułka przed
snem.WażneZ uwagi na zawartość wielu składników aktywnych, nie należy łączyć Good Sleep z innymi lekami i środkami na sen.Nie
należy prowadzić samochodu tuż po spożyciu kapsułki.Suplement diety przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, w suchym i
zacienionym miejscu. Łącznie suplementu diety z innymi suplementami lub lekami powinno zostać skonsultowane z lekarzem
prowadzącym.SkładnikiEkstrakt z zielonej herbaty standaryzowany na 99% l-teaniny DER 60:1 100 mg, konopie siewne (Cannabis Sativa
L) 100 mg, ekstrakt z liści melisy standaryzowany na 5% kwasu rozmarynowego DER 45:1 100 mg, ekstrakt z męczennicy cielistej 100
mg, GABA 100 mg, ekstrakt z korzenia kozłka lekarskiego standaryzowany na 0.8% kwasu walerianowego DER 20:1 50 mg, ekstrakt z
kwiatów lawendy 50 mg, melatonina 3mg, ekstrakt z pieprzu czarnego standaryzowany na 95% piperyny DER 50:1 1 mg, otoczka
kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.Konopie siewne - sztandarowym składnikiem marki HempKing są właśnie konopie, które
zawierają CBD i CBN.Melatonina - jest to naturalny neurohormon wytwarzany w naszych organizmach (szczególnie w porze wieczornej).
Wiele czynników zaburza jej syntezę w organizmie, dlatego często jest suplementowana przez osoby borykające się z problemami ze
snem.Melisa - jest znana ze swojego odprężającego działania i ułatwiania zasypiania, korzystnie działa na zdrowie psychiczne.Lawenda
- wspiera zdrowy sen, wypoczynek i jest popularnym składnikiem ziołowych tabletek na sen, więc i tu nie mogło jej zabraknąć!Kozłek
lekarski - ekstrakt standaryzowany na 0.8% kwasu walerianowego wpływa na skuteczność preparatu. Kozłek lekarski oddziałuje na
receptory w mózgu, które wpływają na uspokojenie układu nerwowego oraz na sen.GABA (kwas gamma-aminomasłowy) - można go
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znaleźć m.in. w kiszonkach, pozytywnie wpływa na sen i poprawia jego jakość.ProducentHempKing
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