З А С П О К О Ю Є Н Е Р В И , С П Р И Я Є С Н У.

РЕЛАКСЕН НІЧ
Добавка дієтична

60 капсул у пластиковому флаконі.

Склад:

1 капсула містить:

Хміль звичайний (Humulus lupulus) (квітки)
Валеріана лікарська (Valeriana officinalis) (коріння)

200 мг

Пасифлора інкарнатна (Passiflora incarnate) (квітки)

100 мг

Липа серцелиста (Tilia sylvestris) (квітки)
Меліса лікарська (Melissa officinalis) (листя і квітки)

10 мг

екстракт 4:1 (відповідає 400 мг висушеного коріння)
екстракт 4:1 (відповідає 400 мг висушених квіток)

100 мг

10 мг

Допоміжні речовини:
Желатин, стеарат магнію, мальтодекстрин.

Рекомендовано вживати як засіб, що сприятливо впливає на стан нервової
системи. Може використовуватися при надмірному психічному, нервовому чи
розумовому навантаженні.
Вживати: дорослим по 1-2 капсули за добу. Доцільність призначення засобу дітям віком
від 6 років визначає лікар. Тривалість застосування визначає лікар індивідуально.
Без ГМО
Не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з
лікарем.
Застереження: не рекомендовано вживати вагітним, жінкам, що годують груддю, та при
індивідуальній чутливості до компонентів продукту. Не перевищувати рекомендовану
добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону
харчування.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці виробника при температурі не вище
25°С 36 місяців від дати виготовлення, у сухому, недоступному для дітей місці.
Форма випуску: капсули.
Дата виробництва або кінцева дата споживання «Вжити до»: дивись на упаковці.
Вироблено на замовлення: «ЮАМЕД ОУ», Торнімяе тн 7-54, Кесклінн, Таллінн,
Хар’юмаа, 10145 .
Виробник: «Санте Натюрель (А.Г.) ЛТЕЕ»
Адреса виробництва: бульвар Матте 3555, Броссард, Квебек, Канада, J4Y 2P4
Офіційний представник/пакувальник: ТОВ «КвінтаМед», Сумська 53, Харків,
Україна, 61058
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Додаткова інформація
Властивості.
Релаксен нічний – вечірній заспокійливий засіб, компоненти якого сприяють
релаксації та сну.
Біологічно активні речовини Релаксену нічного сприяють гальмуванню
проведення нервових імпульсів у спинному й головному мозку, знижують
збудливість центральної нервової системи (ЦНС), чинять легку седативну і
снодійну дію.
Діючі речовини Релаксену нічного допомагають відновити інтелектуальну й
розумову діяльність при виснаженні нервової системи, запобігають подальшому
нервовому виснаженню, сприяють розвитку адаптивних реакцій організму до
стресових ситуацій.
Унікальна композиція активних речовин Релаксену нічного сприяє
розслабленню гладкої мускулатури й зменшенню болісних відчуттів при спазмі,
поліпшує кровопостачання внутрішніх органів і виявляє позитивний вплив на
діяльність серцевого м’язу.
Валеріана лікарська зменшує збудливість ЦНС. Заспокійлива дія валеріани
виявляється повільно, але при систематичному й тривалому застосуванні
поступово зникає відчуття напруження, дратівливість, нормалізується сон.
Пасифлора інкарнатна зумовлює виражену седативну й легку
протитривожну дію, поліпшує настрій при депресивних станах. Снодійний ефект
пасифлори не викликає відчуття пригніченості під час пробудження,
спазмолітична властивість зумовлює зняття головного болю, у тому числі
мігрені.
Хміль звичайний багатий на вітаміни групи В, які забезпечують нормальне
функціонування нервової системи та підвищують стійкість організму до стресів.
Хмелю властивий седативний ефект, який підсилюється у комбінації з іншими
лікарськими рослинами (валеріаною, мелісою, пасифлорою).
Липа серцелиста зумовлює м’яку заспокійливу дію на ЦНС.
Меліса лікарська, окрім заспокійливої дії на ЦНС, виявляє спазмолітичну і
болезаспокійливу, бактерициду й імуномоделюючу дії.

Застосовують при:

- підвищеній збудливості нервової системи, дратівливості;
- різних видах неврозів;
- стресах;
- виснаженні нервової системи;
- тривожних та депресивних станах;
- порушеннях засинання й сну;
- емоціональній та фізичній перевтомі;
- головному болю й мігрені.

