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NaturDay OptiSleep, dobry sen, 60 kapsułek
 

cena: 139,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent NaturDay

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Opti Sleep pomaga prawidłowo i zdrowo spać, zapewnia wyciszenie, uspokojenie oraz regulację dobowego rytmu dnia. sen jest
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego, a specjalnie dobrane składniki pomagają skrócić czas zasypiania i
sprawiają, ze sen jest głębszy, a co za tym idzie organizm bardziej wypoczęty. Ponadto produkt ten zapewnia równowagę emocjonalną.

Męczennica pomaga w odprężeniu, wypoczynku i śnie.

Ekstrakt z owoców wiśni pospolitej - zawiera witaminę C oraz melatoninę, dzięki którym pomaga uregulować naturalny cykl aktywności
organizmu, a także podnosi wydajność snu.

Melatonina skraca czas potrzebny na zaśnięcie.

Ekstrakt z nasion Griffonia simplicifolia zmniejsza ogólne uczucie niepokoju, pomaga się odprężyć oraz optymalizuje pracę układu
nerwowego.

Pozłotka kalifornijska pomaga odprężyć się, wspiera jakość oraz ciągłość naturalnego snu.

Witania ułatwia zasypianie, wspiera odporność na stres, pomaga utrzymać równowagę emocjonalną.

Zawartość składników wykazujących efekt fizjologiczny w dziennej porcji produktu - 2 kapsułki:
Śpioszyn lekarski (Witania) ekstrakt - 240 mg
Męczennica cielista ekstrakt - 160 mg
Wiśnia pospolita ekstrakt - 130 mg
Głożyna chińska ekstrakt - 100 mg
Różeniec górski ekstrakt - 80 mg
Czarna fasola afrykańska Griffonia ekstrakt (W tym hydroksytryptofan 59,4 mg) - 80 mg
Pozłotka kalifornijska ekstrakt - 60 mg
Melatonina - 1 mg

Sposób użycia:
1-2 kapsułki przed pójściem spać, popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
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Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego (zbilansowanego) odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu
życia.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie stosować u
kobiet w ciąży i karmiących.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętym
oryginalnym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

NaturDay S.A.
41-500 Chorzów,
ul. Juliana Grządziela 24

Gwarancja Jakości. Sprawdzona Marka - NaturDay

Produkty NaturDay to 100% naturalnych ekstraktów roślinnych bez jakichkolwiek wypełniaczy - to podstawowa wartość, jaką fitoterapia
postawiła sobie na drodze do budowania najlepszych produktów dla zdrowia Natur Day. Najwyższej jakości syropy naturalne i kapsułki
kompozycji ekstraktów roślinnych. Czystość farmaceutyczna. GMP. HACCP.
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