СЕДА РЕКС™
капсули 500 mg

СЕДА РЕКС е комбинация от пет растителни екстракта в мощна синергична формула.
Хранителната добавка съдържа оптимални количества от биологично активни вещества
със седативни, противоболкови, адаптогенни, антидепресивни, анксиолитични и
сънотворни свойства.

Съдържание в препоръчителната и в максималната дневна доза:
1 капсула

2 капсули

Екстракт от валериана корен (Valeriana officinalis)

60 mg

120 mg

Екстракт от жълт кантарион стрък (Hypericum perforatum)

60 mg

120 mg

Екстракт от мента лист (Menta piperita)

60 mg

120 mg

Екстракт от маточина лист (Melissa officinalis)

60 mg

120 mg

Екстракт от хмел стробили (Humulus lupulus)

60 mg

120 mg

Помощни вещества: силициев диоксид, картофено нишесте, капсула желатин
Продукт без глутен !

Предназначение:
Успокоява и нормализира функцията на централната и периферната
нервна система
Намалява стреса и нервното напрежение, чувството за безпокойство и
тревожност
Ефективен при безсъние. Спомага за спокоен и пълноценен, здрав сън
Редуцира симптомите на полиневропатия, периферна невропатия

Препоръчителна доза за дневен прием:
Една капсула дневно вечер по време на хранене.
Максималната дневна доза от две капсули дневно препоръчваме при по-тежки
състояния. Приемът е 2 капсули вечер или по 1 сутрин и 1 вечер, ако през деня не
шофирате или извършвате друга дейност изискваща по-висока концентрация.
Както при всички препарати на билкова основа, изключително важен е ефектът на
натрупване в организма на биологично активните съставки. Поради това за стабилен
ефект приемът е 1-2 месеца, а за максимален и траен – тримесечен.

На вниманието на потребителя (взаимодействия и противопоказания):
• Не са установени странични ефекти или неблагоприятни взаимодействия с
лекарствени продукти или други хранителни добавки.
• Да не се превишава препоръчваната дневна доза.
• Да не се използва при установена алергия или непоносимост към някоя от
билковите съставки на продукта или към помощните вещества.
• Да се избягва употребата от бременни и кърмещи жени.
• Да се избягва употребата от деца под 10-годишна възраст.
• Препоръчително е при ежедневен прием на специфични предписани медикаменти,
употребата на хранителни добавки да става след консултация с лекуващия лекар.

Съхранение:
На сухо и защитено от светлина място, недостъпно за малки деца.
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