
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

SEDAREL 500 mg 20 tabletek
 

Cena: 13,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 20 tabl.powl.

Postać tabl.powl.

Producent AVEC PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSedarel to połączenie specjalnie skomponowanych wyciągów roślinnych, L-tryptofanu oraz witamin. Suplement diety
powstał z myślą o wszystkich, dla których ważne jest bezstresowe wykonywanie codziennych obowiązków, spokojny sen oraz
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.Zalecane spożyciedorośli 1 lub 2 tabletki dziennie w trakcie lub po posiłku popijając
odpowiednią ilością płynu.WażneNie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb
życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.Przechowywać w
temperaturze do 25 stopni Celsjusza, w oryginalnym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.Preparat należy
przechowywać w suchym miejscu.W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z
lekarzem.Składnikisubstancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z melisy, skrobia, wyciąg z szyszek chmielu, wyciąg z lawendy, wyciąg z
różeńca górskiego, L-tryptofan, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, substancja przeciwzbrylajaca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),
witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B12 (cyjanokobalamina), otoczka: substancja glazurująca:
hydroksyppropylometyloceluloza, emulgator: glikol polietylenowy, substancja przeciwzbrylająca: talk, substancja wypełniająca: celuloza,
barwnik: dwutlenek tytanu, substancje wypełniające: polidekstroza, matlodekstryna, barwnik: kompleksy miedziowe chlorofili, emulgator:
polisorbat 80.1 tabletka zawiera: 150mg wyciągu z melisy (melisa officinalis) standaryzowany na zawartość 8% polifenoli (DER: 7:1) w
przeliczeniu na ziele melisy 1050mg, wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus) (DER 4:1) 50mg w przeliczeniu na szyszki chmielu
200mg, wyciąg z różeńca górskiego (Rhodiola rosea) standaryzowany na zawartość 45% polifenoli (DER 5:1) 50mg, w przeliczeniu na
korzeń różeńca górskiego 500mg, wyciąg z lawendy (DER 10:1) 50mg, w przeliczeniu na kwiat lawendy 250mg, L-tryptofan 50mg,
witamina B1 0,55mg (50%)*, witamina B2 0,7mg (50%)*, witamina B6 0,7mg (50%)*, witamina B12 1,25mcg (50%)*, witamina C 40mg
(50%)*.2 tabletki zawierają: 300mg wyciągu z melisy (melisa officinalis) standaryzowany na zawartość 8% polifenoli (DER: 7:1) w
przeliczeniu na ziele melisy 2100mg, wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus), (DER 4:1) 100mg w przeliczeniu na szyszki chmielu
400mg, wyciąg z różeńca górskiego (Rhodiola rosea) standaryzowany na zawartość 45% polifenoli (DER 5:1) 100mg, w przeliczeniu na
korzeńróżeńca górskiego 1000mg, wyciąg z lawendy (DER 10:1) 100mg, w przeliczeniu na kwiat lawendy 500mg, L-tryptofan 100mg,
witamina B1 1,1mg,(100%)*, witamina B2 1,4mg (100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, witamina B12 2,5mcg (100%)*, witamina C 80mg
(100%)*.*RWS - Referencyjna wartość spożycia.ProducentAVEC Pharma Spółka z o.o.,ul. Bezowa 2,54-046 Wrocław
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