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Somnised kapsułki uspokajające x 20 kaps.
 

Cena: 10,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent FORTIS PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. SP.
K.

Opis produktu
 

Opis
Suplement diety Somnised w formie kapsułek zawiera w składzie wyciągi roślinne mogące wykazywać działanie przeciwskurczowe,
uspokajające i przeciwdepresyjne.

Wskazania
Ten suplement diety wskazany jest przy objawach nerwowości, wyczerpania nerwowego. Tabletki Somnisedan mogą stosować również
osoby:
• odczuwające niepokój,
• przeżywające nadmierny stres,
• cierpiące na bezsenność,
• borykające się z depresją.

Działanie
Mieszanka roślinna, która znajduje się w preparacie, może wykazywać szerokie spectrum działania, w tym m.in.:
• wyciszające i uspokajające,
• redukujące wzmożone napięcie mięśni i skurcze itp. objawy pojawiające się w sytuacjach niepokojących i nerwowych,
• przeciwdepresyjne, polegające na wyrównywaniu poziomu neuroprzekaźników mózgowych, które odpowiadają za dobre samopoczucie
i nastrój.
Produkt może też zmniejszać stężenie w osoczu m.in. leków przeciwdrgawkowych, doustnych środków antykoncepcyjnych, digoksyny,
teofiliny, przeciwwirusowych inhibitorów proteazy i przeciwwirusowych nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy.

Skład
Składnikami, suplementu diety Somnised są: ekstrakt z liści melisy, ekstrakt z korzenia kozłka lekarskiego, ekstrakt z szyszek chmielu,
ekstrakt z korzenia rożeńca górskiego, magnez  i witaminy z grupy B (witamina B6 oraz witamina B12). Ekstrakt z liści melisy wspomaga
spokojny sen. Wyciąg z chmielu wywiera kojący wpływ na układ nerwowy. Magnez oraz witaminy z grupy B pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, jak również biorą udział w
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Składniki
Ekstrakt z liści melisy (Melissa Officinalis), żelatyna, tlenek magnezu, substancja wypełniająca -celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z
korzenia kozłka lekarskiego (Valeriana Officinalis), ekstrakt z szyszek chmielu (Humulus Lupulus), ekstrakt z korzenia różeńca górskiego
(Rhodiola Rosea), amid kwasu nikotynowego (witamina B3), substancje przeciwzbrylające- sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cyjanokobalamina (witamina B12).
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Zalecane dzienne spożycie
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, preparat należy stosować zgodnie z informacją podaną przez producenta znajdującą się na ulotce.

Przeciwwskazania
Podczas przyjmowania preparatu wskazane jest zrezygnować z jedzenia produktów zawierających tyraminę takich jak np. ser, piwo,
wino. Ponadto na ten czas należy unikać długiego przebywania w słońcu i opalania się, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia efektów
niepożądanych. Produkt ten może wchodzić w interakcje z lekami przeciwdepresyjnymi, dlatego przed jego przyjęciem należy
skonsultować się z lekarzem.
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