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Zzzquil Natura 60 szt.
 

Cena: 63,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 szt.

Postać -

Producent PROCTER & GAMBLE HEALTH POLAND
SPÓŁKA Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
ZzzQuil NATURA
Suplement diety

Zaśnij w zgodzie z naturą!

ZzzQuil NATURA to suplement diety w postaci żelek zawierający melatoninę, witaminę B6 oraz naturalne ekstrakty z rumianku, waleriany
i lawendy.
Dzięki zawartości melatoniny pomaga szybciej zasnąć* bez efektu przyzwyczajenia, a dzięki zawartości witaminy B6 przyczynia się
także do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Nie zawiera sztucznych aromatów, barwników, substancji słodzących, konserwantów. Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy.
*Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie.

Składniki

Składniki 

 

Syrop glukozowy; cukier; woda; żelatyna wołowa;regulator kwasowości: kwas cytrynowy; ekstrakt z korzenia waleriany
(Valeriana officinalis); koncentrat soku z czarnego bzu; ekstrakt z kwiatów lawendy (Lavandula angustifolia); ekstrakt z
kwatów rumianku (Matricaria chamomilla); przeciwutleniacz: kwas L-askorbinowy; chlorowodorek pirydoksyny; melatonina;
naturalny aromat; substancja glazurująca: wosk carnauba.
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Składniki 1 żelka % Referencyjna Wartość
Spożycia (EU)

Witamina B6 1,4mg 100%

Melatonina 1,0mg -

Ekstrakt z korzenia waleriany 30mg -

Ekstrakt z kwiatów rumianku 10mg -

Ekstrakt z kwiatów lawendy 10mg

 

-

 

 

Masa netto

 

90 g lub 180 g

 

Dawkowanie
Zalecane dzienne spożycie

1 żelka na 30 minut przed minimum 6 godzinnym snem.

Ostrzeżenia
Informacje dodatkowe

• Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
• Przechowywać z miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
• Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze poniżej 25C.
• Chronić przed światłem.

Producent
Wprowadzający do obrotu

Procter & Gamble Health Poland Sp. Z o.o.
ul. Zabraniecka 20
03-872 Warszawa
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