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SEDIVITAX 30 kapsułek
 

Cena: 42,50 PLN

Opis słownikowy

Producent ABOCA

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

Opis 

 

SEDIVITAX 30 kapsułek

 

Wskazania

Sedivitax w kapsułkach został opracowany w celu wspomagania snu i poprawy jego jakości. Może być stosowany również w ciągu dnia,
aby zmniejszyć napięcie i uzyskać uczucie relaksu. 

 

Działanie

To podwójne działanie jest bardzo ważne dla uzyskania snu fizjologicznego, który nadchodzi, gdy organizm jest w stanie utrzymać
zrównoważony stan spokoju, również w ciągu dnia tak, aby wieczorem być gotowym do nocnego odpoczynku. Istnieje wiele czynników
w codziennym życiu przyczyniających się do powstawania stresu, który z kolei doprowadza organizm do stanu zwiększonego czuwania,
przeszkadzającego w zaśnięciu i utrzymaniu snu.

Działanie kapsułek Sedivitax polega na synergicznym połączeniu liofilizowanych ekstraktów z kozłka, melisy i eszolcji kalifornijskiej, a w
szczególności opatentowanego kompleksu Passiflò2-LMF, uzyskanego z połączenia dwóch frakcji ekstraktów o wysokiej zawartości
flawonoidów, które wydobywają znane właściwości passiflory - rozluźniające i wspomagające sen.
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Sposób użycia

Zalecana ilość spożycia dziennego: 4 kapsułki

Zaleca się spożycie: 2-3 kapsułek wieczorem w celu ułatwienia zasypiania i poprawy jakości snu i gdy to konieczne, 1 kapsułki rano, aby
złagodzić napięcie w ciągu dnia i uzyskać uczucie relaksu.

 

Skład

Męczennica cielista (Passiflora incarnata)liofilizowany multifrakcjonowany ekstrakt z liści* (Passiflò2-LMF), kozłek lekarski(Valeriana
officinalis) sproszkowany korzeń,melisa lekarska (Melissa officinalis)sproszkowane liście*, eszolcja kalifornijska (Eschscholtzia
californica)sproszkowane wierzchołki*, kozłek lekarski(Valeriana officinalis) liofilizowany ekstrakt z korzenia*, melisa lekarska (Melissa
officinalis) liofilizowany ekstrakt z liści*,eszolcja kalifornijska (Eschscholtzia californica) liofilizowany ekstrakt z
wierzchołków*, majeranek (Majorana hortensis) olejek eteryczny atomat naturalny, lawenda (Lavandula angustifolia) olejek eteryczny
naturalny aromat.

*Składniki ekologiczne stanowią 83,3% wszystkich składników. 

Więcej informacji:

Liofilizowany multifrakcjonowany ekstrakt z passiflory (Passiflò2-LMF):774,4 mg mianowany na zawartość flawonoidów całkowitych
wyrażonych jako vitexin 8%: 62 mg

Skoncentrowany ekstrakt z korzenia kozłka lekarskiego: 580,8 mg mianowany w całkowitych kwasach walerenowych 0,24%: 1,4 mg

Koncentrat całkowity z liści melisy:290,4 mg 

Całkowity koncentrat z wierzchołków eszolcji kalifornijskiej: 271 mg
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