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Valerin sen 

suplement diety 

 

20 tabletkek 

 

Składniki produktu działają łagodząco: 

 w trudnościach z zasypianiem, 

 w stanach napięcia nerwowego i niepokoju. 

 

 
1 tabletka 2 tabletki 

Wyciąg z ziela melisy 50 mg 100 mg 

Wyciąg z szyszek chmielu 50 mg 100 mg 

L-teanina 60 mg 120 mg 

L-tryptofan 50 mg 100 mg 

Kwas gamma aminomasłowy (GABA) 25 mg 50 mg 

Wyciąg z krokusa uprawnego (szafran) 10 mg 20 mg 

Witamina B6 0,7 mg (50%)* 1,4 mg (100%)* 

Magnez 56 mg (15%)* 112 mg (30%)* 

*% referencyjnej wartości spożycia 

 

Składniki suplementu diety Valerin sen pomagają uzyskać stan odprężenia i wyciszenia organizmu, dzięki czemu uła-

twiają zasypianie oraz poprawiają jakość snu, niezbędnego do regeneracji i prawidłowego funkcjonowania organizmu: 

 

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

żenie i pomaga w utrzymaniu zdrowego snu. 

 

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

 

L-teanina, L-tryptofan oraz Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) - związki należące do grupy aminokwasów. 

 

Wyciąg z krokusa uprawnego - przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój. 

 

Magnez oraz witamina B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu 

prawidłowych funkcji psychologicznych. 
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Sposób użycia: 

Dorośli: 1-2 tabletki około 1 godzinę przed snem. Popić wodą. 

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. 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: węglan magnezu, skrobia kukurydziana, substancja wypełniająca: celuloza, L-teanina, wyciąg z ziela melisy, 

wyciąg z szyszek chmielu, L-tryptofan, kwas gamma-aminomasłowy, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów 

tłuszczowych, wyciąg z krokusa uprawnego, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja prze-

ciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza , chloro-

wodorek pirydoksyny, barwniki: indygotyna oraz czerń brylantowa PN, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk 

Carnauba.  

 

Nr partii: 

Najlepiej spożyć przed końcem: 

 

Producent: 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/151 

95-200 Pabianice 

 


