PROSPECT
RELAXIREM NOAPTE - CAPSULE
SUPLIMENT ALIMENTAR
INGREDIENTE/CAPSULĂ: Extract din rădăcină de Valeriană (
cinalis) cu peste 0,8% acid valerianic - 125 mg, gelatină (capsulă), extract#
5:1 din conuri de Hamei (Humulus lupulus) - 70 mg, extract# 10 :1 din
partea aeriană de Mac-californian (Eschscholtzia californica) - 70 mg, celuloză microcristalină și amidon de porumb (agenți de încărcare), extract#
20:1 din fructe de Curmal-chinezesc (Ziziphus jujuba), cu un conținut de
2 % saponine - 50 mg, extract#
incarnata
(
și dioxid de siliciu coloidal (agenți antiaglomeranți), melatonină - 1 mg.
#
extract hidroetanolic uscat
MOD DE UTILIZARE: pentru tineri de peste 12 ani și adulți, 1-2 capsule,
cu o oră înainte de culcare.
EFECTE: Relaxirem Noapte este un supliment alimentar recomandat pentru inducerea și menținerea unui somn liniștit, odihnitor și restabilirea
ciclului normal veghe-somn. De asemenea, ajută la reglarea tulburărilor
nervoase și a stresului, reduce durerile de cap și palpitațiile, îmbunătățește memoria.
CARACTERISTICI: Valeriana (
) este o plantă perenă de la care
se folosesc rădăcinile) care au un conținut de peste 1% uleiuri esențiale, în
mare parte reprezentat de acidul izovalerianic. Valeriana este recomandată
pentru susținerea sistemului nervos (pentru redarea calmului și relaxării
necesare înaintea unui examen, pentru îmbunătățirea calității și duratei
somnului) și cardiovascular în tulburări cardiace pe fond nervos.
Floarea-pasiunii (
) este folosită pe scară largă ca tonic nervos, deoarece induce o stare de somn odihnitor, de bună calitate,
concomitent cu reducerea stărilor de iritabilitate, tensiune psihică, stres.
) atenuează majoritatea tulburărilor digestive
Roiniță (
atât prin creșterea secreției vezicii biliare, cât și prin reducerea aparițisusținerea sistemului nervos, pentru reducerea oboselii și extenuării și
menținerea stării de calm și relaxare.
Macul-californian (Eschscholtzia californica) conține un alcaloid cu efect

calmant, motiv pentru care se folosește de secole atât pentru reducerea stărilor de agitație și neliniște, cât și pentru îmbunătățirea calității
somnului.
Curmalul-chinezesc (Ziziphus jujuba) susține imunitatea, îmbunătăexpectorației.
Hameiul (Humulus lupulus) conține substanțe amare, rășini, taninuri etc.,
și mineralizeză organismul, ajută la menținerea calității somnului și la
atenuarea impulsurilor sexuale exacerbate.
Melatonina este o substanță activă naturală, secretată la nivelul creierului
de către glanda pineală. Melatonina contribuie la atenuarea tulburărilor
minime de 0,5 mg administrate înainte de culcare în prima zi de călătorie
și în următoarele câteva zile după sosirea la destinație) și la reducerea
unui consum de 1 mg de melatonină înainte de culcare).
ATENŢIONĂRI: Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și
echilibrată și un mod de viață sănătos.
În cazul unor afecțiuni cronice sau al urmării unui tratament medicamentos, sfatul medicului este absolut necesar înaintea administrării
acestui produs.
la recomandarea medicului.

nipulează utilaje.
Nu este recomandat persoanelor alergice la oricare dintre componentele
produsului.
Nu este recomandat în timpul sarcinii sau alăptării.
A nu se consuma alcool în timpul utilizării produsului.

A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
ditate și lumină.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
FORMĂ DE PREZENTARE: Cutie cu 3 blistere a 10 capsule.
Producător și deținător notificare:
S.C. LABORATOARELE REMEDIA S.R.L.
str. Păpușoiului nr. 2, sect. 5, București
Tel. 021.402.82.61, Fax 021.402.82.56
www.laboratoareleremedia.ro
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