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Aboca Sedivitax Herbata, 20 torebek
 

Cena: 19,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 torebek po 1,7 g

Postać torebki

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Sedivitax herbata została opracowana 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 Sedivitax herbaty polega na synergicznym połączeniu melisy z liofilizowanymi ekstraktami rumianku i w szczególności
opatentowanego kompleksu Passifló2-LMF (Patent nr 0787496), uzyskanego z połączenia dwóch frakcji ekstraktów o wysokiej
zawartości flawonoidów, które wydobywają znane właściwości passiflory, rozluźniające i wspomagające sen.

Dawkowanie:
Zaleca się wypicie wieczorem 1 filiżanki herbaty, dla ułatwienia zasypiania i dla poprawy jakości snu. Gdy to konieczne, zaleca się
wypicie 1 filiżanki herbaty rano, aby złagodzić napięcie w ciągu dnia i uzyskać uczucie relaksu. Jedna torebka wystarcza na zaparzenie
jednej filiżanki herbaty (około 200 ml). Wlać wrzącą wodę do filiżanki z jedną torebką herbaty i pozostawić do zaparzenia przez 5 do 7
minut, przykrywając filiżankę, aby zapobiec utracie substancji lotnych.

Ostrzeżenia i ważne informacje:
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.
Każda pojedyncza torebka wykonana została z opatentowanym systemem zamknięcia 'wiązanego' dzięki któremu unika się użycia
kleju i metalowej zszywki. W celu lepszego zachowania cech organoleptycznych i właściwości ziół, każda torebka pakowana jest
oddzielnie w papierowe saszetki 'chroniące aromat'.

Skład:
Męczennica (Passiflora incarnata) liście*, melisa (Melissa officinalis) liście*, rumianek (Chamomilla recutita) kwiaty*, lukrecja
(Glycyrrhiza glabra) korzeń*, rumianek (Chamomilla recutita) liofilizowany ekstrakt z kwiatów*, pomarańcza naturalny aromat wraz z
innymi naturalnymi aromatami, męczennica (Passiflora incarnata) liofilizowany multifrakcjonowany ekstrakt z liści* (Passiflò2-LMF).
*Składnik ekologiczny

Składniki funkcjonalne zawarte w 1 torebce*:

Męczennica liście - 425 mg (mianowany na zawartość flawonoidów całkowitych wyrażonych jako vitexin 2,5%)
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Męczennica liofilizowany multifrakcjonowany ekstrakt z liści (Passifló2-LMF) - 30 mg (mianowany na zawartość flawonoidów
całkowitych wyrażonych jako vitexin 8%)
Melisa liście - 420 mg
Rumianek kwiaty - 400 mg
Rumianek liofilizowany ekstrakt z kwiatów - 45 mg

*Wskazane ilości dotyczą składników czynnych zawartych w jednej torebce, a nie w zaparzonej herbacie.

Inne produkty linii Sedivitax:

Aboca Sedivitax Krople

Aboca Sedivitax Kapsułki
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