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Natural Sleep On™ - 30 kapsułek
Cena

45,00 zł

Dostępność

Niedostępny tymczasowo

Czas wysyłki

do 48 godzin

Numer katalogowy

KAT00029

Kod EAN

5905279845275

Producent

Yango

Opis produktu
Zawarty L-tryptofan ułatwia syntezę melatoniny ->
natychmiastowe działanie nasenne
Witaminy B2, B6 i B12 pomagają w zmniejszeniu uczucia
zmęczenia
Witaminy B1, B6 i B12 wspierają prawidłową pracę układu
nerwowego
Kapsułki roślinne odpowiednie dla wegetarian i wegan

JAKOŚĆ, KTÓRA CZYNI CUDA.

Kapsułek/opakowanie
Sugerowana dawka dzienna
1 opakowanie wystarcza na
Rodzaj kapsułek

30x 440mg
1 kapsułka
30 dni
Wegetariańskie

Składnik aktywny
L-tryptofan
Melatonina
Witamina B2
Witamina B6
Witamina B1
Witamina B12

1 kapsułka
300 mg
1 mg
2,8 mg (200% RWS)
2,8 mg (200% RWS)
2,2 mg (200% RWS)
5,0 ug (200% RWS)

Sposób użycia: 1 kapsułka 30 minut przed snem. Popić dużą ilością wody. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Składniki: L-tryptofan, Inulina, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; witamina B2, witamina
B6, witamina B1, melatonina, witamina B12, otoczka kapsułki: celuloza roślinna.
Informacja: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Osoby
przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane małym dzieciom,
kobietom w ciąży oraz karmiącym. Wyprodukowano w Unii Europejskiej. Podmiot odpowiedzialny: Yango Sp. z o.o. Masa netto:
13,2 g.
Informacja alergiczna: produkt nie zawiera glutenu, cukru, składników mlecznych, soli spożywczej, kukurydzy, drożdży,
skorupiaków, pszenicy, soi.
Produkowane bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Produkt wolny od metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, ołów czy rtęć.
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