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Aurotyna Suplement diety sen 23,7 g (30 sztuk)
 

Cena: 29,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AUROVITAS PHARMA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Spokojny sen pozwala na właściwą regenerację organizmu.
Wpływa na urodę i dobre samopoczucie oraz zmniejsza skutki stresu.

Składniki zawarte w Aurotynie Sen wykazują następujące działanie: Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie.
Chmiel działa kojąco, posiada właściwości wspomagające dobry sen. Melisa lekarska pomaga w zmniejszeniu niepokoju i drażliwości
oraz utrzymaniu spokojnego snu. Magnez i witamina B6 zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia, pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego.

Składniki
substancja 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 tokoferolu (witamina E), substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca:
polidekstroza, barwnik: dwutlenek tytanu, nośnik: kwasy tłuszczowe, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, octan retinylu (witamina A), cholekalcyferol (witamina D), substancja przeciwzbrylająca: talk, substancja zagęszczająca:
glikol polietylenowy, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), melatonina, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik:
błękit brylantowy

Wartości odżywcze 1 tabl. % RWS*
Składniki:
Melatonina 1 mg -
Ekstrakt z ziela melisy lekarskiej (15:1) 130 mg -
Ekstrakt z szyszek chmielu (10:1) 70 mg -
Magnez 113 mg 30
Witamina B₆ 1,4 mg 100
Witamina A 800 µg 100
Witamina D 5 µg 100
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1 tabl. % RWS*
Witamina E 12 mg 100
* Referencyjna Wartość Spożycia

Dawkowanie
Przeznaczenie: Aurotyna Sen przeznaczona jest dla osób dorosłych, kobiet i mężczyzn

Zalecane spożycie: 1 tabletka raz dziennie krótko przed pójściem spać. Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1 mg
melatoniny krótko przed pójściem spać. W przypadku zmian stref czasowych korzystne działanie występuje przy przyjęciu 0,5 mg
melatoniny krótko przed pójściem spać pierwszego dnia podróży i przez kolejne kilka dni po przybyciu do celu podróży. Nie należy
przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania
OSTRZEŻENIA: Nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią, w okresie prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, nie łączyć
ze spożyciem alkoholu i z lekami, w tym roślinnymi.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.,
Sokratesa 13D lok. 27,
01-909 Warszawa,
tel.: (22) 311 20 00,
e-mail: office@aurovitas.pl
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