
Ważne informacje:
• Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
• Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
• Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
• Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.
• Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. 
• Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji.

Składniki:
Ekstrakt 10:1 z wiśni Montmorency (Prunus cerasus), hydroksypropylometyloceluloza, cynk (glukonian cynku), ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis) standaryzowany 
na 98% L-teaniny, ekstrakt 4:1 z męczennicy cielistej (Passiflora incarnata), ekstrakt 4:1 
z korzenia maca (Lepidium meyenii), ETAS® [sproszkowany ekstrakt z łodyg szparaga (Asparagus officinalis)], Nu-MAG® (mieszanka ekstraktu ryżowego), witamina B6 
(pirydoksalo-5-fosforan), melatonina.

Zalecane dzienne spożycie:
1-2 kapsułki na godzinę przed snem, popić dużą ilością wody. 
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze 15-25 °C, w suchym miejscu. Chronić przed światłem.
Suplement diety należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość netto: 38,88 g (60 kapsułek po 648 mg).

Wyprodukowano w UE dla Max Wellness sp. z o.o. ul. Puławska 405a, 02-801 Warszawa.
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Działanie suplementu diety Sleep Power:
• pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie – melatonina (ID 1698, 1780, 4080)
• wywołuje stan spokoju przez zmniejszenie pobudzenia psychoruchowego, zwiększa odporność organizmu na stres, pomaga zapaść w spokojny sen – męczennica cielista (ID 2636)
• pomaga osiągnąć stan relaksacji – męczennica cielista (ID 2636) 
• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego – witamina B6 (ID 66)
• pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych – witamina B6 (ID 77)
• pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych – cynk (ID 296)

Ekstrakt 10:1 z wiśni Montmorency (Prunus cerasus)
Cynk (glukonian cynku)
Ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis)
w tym L-teanina
Ekstrakt 4:1 z męczennicy cielistej (Passiflora incarnata)
Ekstrakt 4:1 z korzenia maca (Lepidium meyenii)
ETAS® [sproszkowany ekstrakt z łodyg szparaga (Asparagus officinalis)]
Witamina B6 (pirydoksalo-5-fosforan)
Melatonina

250 mg
7,5 mg

51,02 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg

5 mg
0,5 mg

Zawartość składników w zalecanej porcji dziennej w przeliczeniu na: 1 kapsułka

75%

357%

RWS*
dla 1 kapsułki

150%

714%

RWS*
dla 2 kapsułkek

500 mg
15 mg

102,04 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg

10 mg
1 mg

2 kapsułki

*Referencyjne Wartości Spożycia 


