ЛЕГКЕ ЗАСИНАННЯ – БЕЗТУРБОТНИЙ СОН.

СОНМЕЛАТ ФОРТЕ
Добавка дієтична

таблеток
у пластиковому
флаконі.
30 капсул
у пластиковому
флаконі

Склад:

1 таблетка містить:

Мелатонін швидкого вивільнення

5 мг

Мелатонін уповільненого вивільнення

5 мг

Допоміжні речовини:

Кросповідон, D-маніт, магнію стеарат, натуральний ароматизатор м’яти
перцевої, полівінілацетат, повідон, діоксид силіцію.
Рекомендовано вживати як засіб, що сприятливо впливає на сон. Може
застосовуватися при зміні часових поясів.
Вживати: дорослим по 1 таблетці за добу за 30 хвилин до сну.
Без ГМО
Не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з
лікарем.
Застереження: Не рекомендовано вживати вагітним, жінкам, що годують груддю, при
епілепсії, цирозі печінки, лейкемії, лімфомі, лімфогранулематозі, мієломі, важкій
нирковій недостатності й 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: таблетки.
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

ЛЕГКЕ ЗАСИНАННЯ – БЕЗТУРБОТНИЙ СОН.

СОНМЕЛАТ ФОРТЕ
Добавка дієтична

Додаткова інформація
Властивості.

Сонмелат форте є синтетичним аналогом мелатоніну – гормону сну, що
виробляється шишкоподібною залозою головного мозку.
Сонмелат форте сприяє фізіологічному засинанню, зменшує кількість нічних
пробуджень, нормалізує загальну тривалість і зміну фаз сну.
Сонмелат форте допомагає усунути розвиток десинхронозу завдяки
зміщенню біоритмів організму відповідно до місцевого часу при зміні часових
поясів чи при сезонному переході на інший час.
Сонмелат форте сприяє синхронізації синтезу ендогенного мелатоніну з
графіком роботи людей, які працюють у нічні зміни або вахтовим методом, що
дозволяє налагодити денний сон і нічну активність.
Сонмелат Форте не викликає звикання й відчуття сонливості та млявості після
пробудження.
Окрім снодійного ефекту, екзогенний мелатонін має антиоксидантні,
антидепресантні й імуномоделюючі властивості. Мелатонін нормалізує
проникність судинної стінки й підвищує її стійкість до факторів ушкодження,
поліпшує мікроциркуляцію крові й стан ендотелію, що дозволяє сповільнити
розвиток атеросклерозу, зменшити набряки. Мелатонін знижує артеріальний
тиск і сприяє поліпшенню його добового профілю, нормалізує частоту
серцевих скорочень. Мелатонін позитивно впливає на вуглеводний і ліпідний
обмін, зменшує вираженість стресових реакцій і сповільнює процеси старіння,
поліпшує розумову й фізичну працездатність, покращує стан шкіри. Мелатонін
контролює ритмічне вироблення гонадотропних гормонів і гормону росту,
стимулює клітинний імунітет і підвищує стійкість до інфекцій, виявляє
протипухлинну дію.

Застосовують при:
- порушеннях сну, безсонні;
- безсонні у людей похилого віку;
- полегшенні адаптації при зміні часових поясів, переході на «зимовий» або
«літній» час;
- нормалізації добових ритмів у людей, які працюють вахтовим методом або
позмінно;
- усуненні негативних наслідків гострого та хронічного стресу;
- гіпертонічній хворобі;
- клімактеричних розладах.

