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Aboca, Sedivitax - na zdrowy, spokojny sen, 30 kapsułek
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Sedivitax Advanced to linia produktów zalecanych dla wspomagania zasypiania i zapewnienia nocnego odpoczynku dzięki męczennicy
cielistej, a kozłek lekarski wpływa na poprawę jakości snu. Produkt może być również stosowany w ciągu dnia, aby wspomóc
odprężenie, dzięki synergii działania wszystkich zawartych w nim roślin, a także aby zmniekszyć uczucie napięcia, niepokoju i
rozdrażnienia, dzięki melisie. Ekstrakty zawarte w produkcie są pozyskiwane w wyjątkowym technologicznym procesie esktrakcji LPME
#℣佐⌡⌀䰀椀焀甀椀搀ⴀ倀栀愀猀攀 䴀椀挀爀漀攀砀琀爀愀挀琀椀漀渀⌡⍃倣℣, opracowanym przez dział badań Aboca. Jego formuła została opracowana dzięki zawansowanym
platformom naukowym działu badań Aboca, które pozwoliły na scharakteryzowanie tysięcy zawartych w nim substancji i zbadane ich
działania.

Sedivitax w kapsułkach został opracowany w celu wspomagania snu i poprawy jego jakości. Produkt może być stosowany również w
ciągu dnia, aby zmniejszyć napięcie i uzyskać uczucie relaksu. To podwójne działanie jest bardzo ważne dla uzyskania snu
fizjologicznego, który nadchodzi, gdy organizm jest w stanie utrzymać zrównoważony stan spokoju, również w ciągu dnia, tak aby
wieczorem być gotowym do nocnego odpoczynku .Istnieje wiele czynników w codziennym życiu, przyczyniających się do powstawania
stresu, który z kolei doprowadza organizm do stanu zwiększonego czuwania, przeszkadzającego w zaśnięciu i utrzymaniu snu. Działanie
kapsułek Sedivitax polega na synergicznym połączeniu liofilizowanych ekstraktów z kozłka, melisy i eszolcji kalifornijskiej, a w
szczególności opatentowanego kompleksu Passifló2-LMF, uzyskanego z połączenia dwóch frakcji ekstraktów o wysokiej zawartości
flawonoidów, które wydobywają znane właściwości passiflory, rozluźniające i wspomagające sen.

Sposób użycia

2 lub 3 kapsułek wieczorem, w celu ułatwienia zasypiania i poprawy jakości snu;
gdy to konieczne, zaleca się spożycie 1 kapsułki rano, aby złagodzić napięcie w ciągu dnia i uzyskać uczucie relaksu.
zaleca się rozpoczęcie od minimalnych dawek, zwiększając je w razie potrzeby, biorąc pod uwagę, że działanie może się
zmieniać w zależności od indywidualnej wrażliwości.
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Składniki

Męczennica #℣佐⌡⌀倀愀猀猀椀昀氀漀爀愀 椀渀挀愀爀渀愀琀愀⌡⍃倣℣ liofilizowany multifrakcjonowany ekstrakt z liści* #℣佐⌡⌀倀愀猀猀椀昀氀漀㈀ⴀ 䰀䴀䘀⌡⍃倣℣, kozłek #℣佐⌡⌀嘀愀氀攀爀椀愀渀愀 漀昀昀椀挀椀渀愀氀椀猀⌡⍃倣℣
sproszkowany korzeń*, kapsułka z żelatyny, melisa #℣佐⌡⌀䴀攀氀椀猀猀愀 漀昀昀椀挀椀渀愀氀椀猀⌡⍃倣℣ sproszkowane liście*, eszolcja kalifornijska #℣佐⌡⌀䔀猀挀栀猀挀栀漀氀琀稀椀愀
californica#℣䍐⌡⌀ 猀瀀爀漀猀稀欀漀眀愀渀攀 眀椀攀爀稀挀栀漁䈀欀椀⨀Ⰰ 欀漀稁䈀攀欀 ⌡⍏倣℣Valeriana officinalis#℣䍐⌡⌀ 氀椀漀昀椀氀椀稀漀眀愀渀礀 攀欀猀琀爀愀欀琀 稀 欀漀爀稀攀渀椀愀⨀Ⰰ 洀攀氀椀猀愀 ⌡⍏倣℣Melissa officinalis#℣䍐⌡⌀
liofilizowany ekstrakt z liści*, eszolcja kalifornijska #℣佐⌡⌀䔀猀挀栀猀挀栀漀氀琀稀椀愀 挀愀氀椀昀漀爀渀椀挀愀⌡⍃倣℣ liofilizowany ekstrakt z wierzchołków*, majeranek
#℣佐⌡⌀䴀愀樀漀爀愀渀愀 栀漀爀琀攀渀猀椀猀⌡⍃倣℣ olejek eteryczny naturalny aromat, lawenda #℣佐⌡⌀䰀愀瘀愀渀搀甀氀愀 愀渀最甀猀琀椀昀漀氀椀愀⌡⍃倣℣ olejek eteryczny naturalny aromat. *Składniki
ekologiczne stanowią 83,3% wszystkich składników

Ważne wskazówki

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej
diety. Zróżnicowany sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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