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OYONO Noc 12 tabletek
 

Cena: 29,08 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 12 tabl.

Postać tabl.

Producent/
Dystrybutor

M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z
O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Oyono Noc to suplement diety zawierający ekstrakty roślinne, witaminę B6 oraz melatoninę. Składniki preparatu ułatwiają szybsze
zasypianie, wspierają spokojny sen oraz sprzyjają przespaniu nocy.  Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1 mg
melatoniny krótko przed pójściem spać.   Zalecana do spożycia dzienna porcja  Dorośli: 1 tabletka dziennie 30 minut przed snem,
połykać w całości popijając wodą.  Składniki  substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), ekstrakt z liści i kwiatów głogu
(Crataegus monogyna Jacq. i Crataegus laevigata (Poir.)) ekstrakt z korzenia i kłącza kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.), ekstrakt
z części naziemnych i kwiatów męczennicy cielistej (Passiflora incarnata L.), stabilizator (hydroksypropylometyloceluloza), substancja
wypełniająca (fosforany dwuwapniowy), ekstrakt z liści melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.), aromaty, stabilizator
(poliwinylopolipirolidon), substancje przeciwzbrylające (poliwinylopirolidon, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana), barwniki (tlenki żelaza, błękit patentowy V), substancje glazurujące (mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym), aromaty, chlorowodorek pirydoksyny, melatonina   Uwagi do
stosowania  Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i
prowadzenia zdrowego trybu życia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie
stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed
światłem i wilgocią. Nie zaleca się stosowania suplementu przez kobiety w ciąży, karmiące piersią, dzieci i młodzież. Spożycie produktu
może ograniczać zdolność do prowadzenia pojazdów.  Zawartość  12 tabletek  Producent / Podmiot odpowiedzialny: KLOSTERFRAU 
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