
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

SEN AUROVITAS NA SEN 30 tabletek
 

Cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Producent AUROVITAS PHARMA POLSKA SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSEN AUROVITAS NA SEN 30 tabletekSen Aurovitas - suplement diety, który zawiera składniki wspomagające spokojny
sen.Melatonina wspomaga skrócenie czasu potrzebnego do zaśnięcia oraz redukuje subiektywne odczucie związane ze zmianą strefy
czasowej (jet lag).Chmiel wykazuje działanie kojące i wspierające dobry sen.Melisa lekarska wspiera w zmniejszeniu uczucia drażliwości
i niepokoju.Magnez i witamina B6 niwelują czucie znużenia i zmęczenia, wspierają funkcjonowanie układu nerwowego.Witamina
E wzmacnia ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.Witamina A pomaga zachować zdrową skórę.Zalecane spożycieDorośli: 1
tabletka jeden raz dziennie krótko przed pójściem spać.WażneNie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią, w okresie prowadzenia
pojazdów i obsługi maszyn.Nie łączyć ze spożyciem alkoholu i z innymi lekami, w tym roślinnymi.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
pokojowej.Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.Składnikisubstancja wypełniająca:
celuloza mikrokrystaliczna; tlenek magnezu (magnez); ekstrakt z ziela melisy lekarskiej (Melissa officinalis, 15:1); cytrynian magnezu
(magnez); ekstrakt z szyszek chmielu (Humulus lupulus, 10:1); nośnik: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; octan DL-alfa
tokoferylu (witamina E); substancja wypełniająca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja zagęszczająca: polidekstroza; barwnik:
węglan wapnia; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; nośnik: kwasy tłuszczowe; octan retinylu
(witamina A); substancja przeciwzbrylająca: talk; nośnik: glikol polietylenowy; cholekalcyferol (witamina D); chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6); melatonina; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; barwnik: błękit brylantowy FCFSkładniki odżywcze1
tabletka% RWS*Melatonina1 mg---Ekstrakt z ziela melisylekarskiej (15:1)130 mg---Ekstrakt z szyszek chmielu (10:1)70 mg---Magnez113
mg30Witamina B61,4 mg100Witamina A800 µg100Witamina D5 µg100Witamina E12 mg100*% RWS - Referencyjna Wartość
Spożycia.ProducentDystrybutor:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.ul. Sokratesa 13D lok. 27, 01-909 Warszawa tel.: (22) 311 20 00e-
mail: office@aurovitas.pl
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