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Somn Formula cu melatonina 60
cps NUTRIFIC

Somn Formula cu melatonină NUTRIFIC este un
supliment cu o formulă atent studiată care te ajută
într-un mod natural să adormi rapid și să ai un somn
profund și odihnitor. Formula noastră vizează
cauzele principalelor ale tulburări de somn: stresul și
lipsa melatoninei. Sinergia ingredientelor sale ajută
la reducerea timpului necesar pentru a adormi și
promovează un somn mai profund.

Combinație unică între cele mai bune ingrediente active naturale: GABA, magneziu,
vitamina B6 și melatonină.

Gaba
Acidul gamma-aminobutiric (GABA) este un neurotransmitator sintetizat în creier în prezența
vitaminei B6, cu rol principal în reglarea ciclului de somn-veche. Studiile au arătat că suplimentarea
acestui neurotransmițător poate ajuta la reducerea stresului și la îmbunătățirea calității somnului.

Magneziu
Magneziul este un mineral esențial implicat în peste 300 de reacții din organism. Majoritatea
oamenilor moderni au un aport insuficient de magneziu în alimentația lor zilnică și, în plus, rezervele
de magneziu sunt afectate de stresul cronic. Magneziul poate ajuta corpul și creierul să se relaxeze,
reduce anxietatea, promovează un somn profund și odihnitor.

Melatonina
Melatonina este aliatul tău atunci când vrei să adormi rapid! Ea este cea care reglează ciclurile
zi/noapte și ne poruncește să mergem la culcare. Insomnia recurentă, somnul neregulat și anxietatea
ne pot scădea nivelul de melatonină, perturbând și mai mult somnul.

Ingrediente: Acid gamma-aminobutiric (GABA), Magneziu, Melatonină, Vitamina B6 (clorhidrat de
piridoxină); capsula: gelatină.

Mod de administrare
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Adulti: Câte 1-2 capsule seara, cu o oră înainte de culcare, cu o cantitate adecvată de apă.

Atenționări
Acest produs este un supliment alimentar. A nu se administra copiilor sub 3 ani. A se pastra la loc
uscat, ferit de lumina si caldura (la temperaturi sub 25° C). A nu se lasa la indemana si vederea
copiilor. Produsul nu este recomandat ca inlocuitor al unui regim alimentar variat si echilibrat si al
unui mod de viata sanatos. A nu se depasi portia zilnica recomandata.

Conținut pachet
Flacon PET cu 60 de capsule.


