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MIRALO SEN 20 kapsułek
 

Cena: 22,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis 
  
  
  

  

wspomaga nadejście snui skraca czas zasypiania1

 

  Dla kogo? Skład MIRALO SEN Zalety MIRALO SEN Szczegóły produktu  

  
  
Dla kogo?

MIRALO SEN przeznaczony jest dla osób dorosłych:
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u których stres i napięciewpływają na jakość snu

  

mających trudnościz zasypianiem

  

podróżujących ze zmianąstref czasowych

  

wykonującychpracę zmianową

 

 

  
Skład MIRALO

  
  

  

 Melatonina Uruchamia naturalne procesy związane z obniżeniem poziomu aktywności i snem. Pomaga w skróceniu czasu zasypiania.

 

  

  

Ashwagandha Wspiera nadejście snu. Pomaga utrzymać równowagę umysłu i stabilność emocjonalną.
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Zalety MIRALO SEN

  

  

Ekstrakt z ashwagandhy wspomaga nadejście snu, oraz melatonina pomaga w skróceniu czasu zasypiania. Dzięki standaryzacji mamy
pewność, że w każdej kapsułce MIRALO SEN znajduje się taka sama porcja składników, odpowiedzialnych za korzystne działanie
ashwagandhy.

 

  

  

Zawiera ekstrakty, których skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi.2 MIRALO SEN wpływa korzystnie na układ
nerwowy osób narażonych na stres oraz działanie czynników powodujących stres.3

 

  

  

Wystarczy jedna kapsułka przed snem. Miralo Sen należy stosować w dawce jedna kapsułka przed snem.

 

  

  

Nie zaburza rytmu dobowego i zawiera naturalne promotory snu.4 Naturalne promotory snu, zawarte w MIRALO SEN, nie wpływająna
zdolności motoryczne, koncentrację oraz pamięć.

 

  

  

Nie uzależnia

 

  
Sprawdź również
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Poprawia nastrój i zwiększa odporność na stres5

 

  
Szczegóły produktu

 

  Składniki Sposób użycia Warunki przechowywania Opakowanie Ostrzeżenia i dodatkowe informacje 
  

Składniki: ekstrakt z ashwagandhy (Withania somnifera) standaryzowany na min. 7% witanolidów; substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna; otoczka kapsułki roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza; substancje glazurujące: dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik kapsułki: kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin; melatonina. Może zawierać ryby i ich
produkty pochodne.

  

Sposób użycia: dorośli 1 kapsułka dziennie przed snem.

  

Warunki przechowywania: przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

  

Opakowanie: 20 kapsułek

  

Ostrzeżenia i dodatkowe informacje: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Ze względu na zawartość ashwagandhy
produkt może nasilać działanie alkoholu. Produkt nie powinien być spożywany w przypadku stosowania leków o działaniu
uspakajającym, nasennym, przeciwpadaczkowym. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość
składników odżywczych.

 

  

  Ekstrakt z ashwagandhy wspomaga nadejście snu. Melatonina pomaga w skróceniu czasu zasypiania. Korzystne działanie występuje
w przypadku spożycia 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Źródło do informacji o badaniach naukowych dla ashwagandhy:
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Lopresti AL. et al. An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha (Withania somnifera)
extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Medicine (Baltimore). 2019 Sep;98(37):e17186 Źródło do informacji o
badaniach naukowych dla szafranu: Kell et al. Complement Ther Med. 2017 Aug;33:58-64 Ekstrakt z ashwagandhy podnosi odpornośvć
na stres. Lymperopoulou CD and Lamari FN, Saffron Safety in Humans: Lessons from the Animal and Clinical Studies. Med Aromat
Plants 2015, 4:5 Ekstrakt z ashwagandhy podnosi odporność na stres. Ekstrakt z szafranu poprawia nastrój i pomaga utrzymać dobry
nastrój.  
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