
 

positivum tabletki uspokajające 

suplement diety 

 

 6x30 tabletek 

 

Składniki produktu: 

- pomagają zmniejszyć napięcie  

- wspomagają spokojny sen 

 

 

Suplement diety Postitivum tabletki uspokajające to naturalne wsparcie organizmu w sytuacji napięcia 

nerwowego lub rozdrażnienia. Optymalnie dobrane składniki ułatwiają odprężenie, odzyskanie równowagi 

emocjonalnej oraz wpływają na spokojny sen. 

 

 3 tabletki 

Wyciąg z ziela melisy 150 mg 

Wyciąg z szyszek chmielu 75 mg 

Wyciąg ze znamienia krokusa 

uprawnego  

3,75 mg 

 

Wyciąg z ziela melisy - pomaga utrzymać pozytywny nastrój. Przyczynia się do zmniejszenia napięcia, ułatwia 

odprężenie i pomaga w utrzymaniu zdrowego snu.  

Wyciąg z szyszek chmielu - działa kojąco i przyczynia się do spokojnego snu.  

Wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego - przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać 

pozytywny nastrój. 

 

Sposób użycia: 

Dorośli: 1 tabletka 3 razy dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie 

może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta 

oraz zdrowy tryb życia.  

 

Przeciwwskazania: 

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby kierujące 

pojazdami i obsługujące maszyny. Preparatu nie należy łączyć z innymi środkami o właściwościach 

uspokajających i/lub nasennych. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować 

się z lekarzem. 



 

Przechowywanie: 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

 

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z ziela melisy, wyciąg z szyszek chmielu, substancje 

glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza oraz sole magnezowe kwasów tłuszczowych, wyciąg ze znamienia 

krokusa uprawnego, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja 

glazurująca: hydroksypropyloceluloza, barwniki: żółcień chinolinowa, brąz HT, czerń brylantowa PN oraz zieleń S, 

substancje glazurujące: wosk pszczeli biały i wosk carnauba. 

 

Żółcień chinolinowa może mieć szkodliwy wpływa na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

Nr partii: 

Najlepiej spożyć przed końcem: 

 

Producent: 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. 

95 – 200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151 

 


