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8iтамiн 812 допомагаЕ регулювати рiвень амiнокислоти триптофану в органiзмi, що € основною для синтезу мелатонiну - речовини,
що виробляЕТься у гiпофiзi та бере участь у регулюваннi сну та денно1 активностi.
8iтамiн 89 (фолiЕва кислота) Е жипЕво необхiдним для органiзму. Вiтамiн В9 бере участь у бiосинтезi бiлка, позитивно впливаЕ на
вiдновлення функцiй мозку пiд час сну. Завдяки вмiсту вiтамiну В9 Бестiа Спокiйний сон забезпечуЕ бадьоре пробудження.
8iтамiн 81 (тiамiн) сприяЕ нормальному перебiгу енергетичного метаболiзму, забезпечуЕ пiдтримку функцiонування нервово1
системи.
8iтамiн 82 сприяЕ нормальному перебiгу енергетичного метаболiзму, належному функцiонуванню нервово1 системи, зменшенню
втомлюваностi, вiдновленню органiзму пiд час нiчного сну.
8iтамiн 8s допомагаЕ виробленню клiтинноi· енергi1, бере участь у процесах окислення i ацетилювання, у синтезi ацетилхолiну,
жировому i вуглеводному обмiнi. Позитивно впливаЕ на психоемоцiйний стан.
Якщо лiкар не призначив iнакше, дотримуйтеся таких рекомендацiй.
Рекомендацi'i щодо эастосування: Бестiа Спокiйний coн/Вestia Са/т 5/еер рекомендуЕТься як дiЕТична добавка до рацiону
харчування для полегшення процесу засинання, нормалiзацi1 сну та вiдновлення циркадних ритмiв «сон-пробудження-активнiсть».
МаЕ виражений заспокiйливий ефект. СприяЕ нормалiзацi1 роботи нервово1 системи, зменшенню втомлюваностi, вiдновленню
органiзму пiд час нiчного сну.

СПОКIЙНИЙ СОН
Дiаична добавка Бестiа Спокiйний coн/8estia Calm Sleep
Активнi iнгредiЕнти на одну капсулу
Екстракт валерiани лiкарськоi· (Valeriana officinalis L.)
Mg (оксид магнiю)
Вiтамiн В1 (тiамiну мононiтрат)
Вiтамiн Bs (D-пантотенат кальцiю)
Вiтамiн Вб (пiридоксину гiдрохлорид)
Мелатонiн
Вiтамiн В12 (цiанокобаламiн 0,1% мальтодекстрин)

165,00 mg (мг)
100,00 mg (мг)
25,00 mg (мг)
10,00 mg (мг)
5,00 mg (мг)
2,95 mg (мг)
2,5 mcg (мкг)
2,5 mg (мг)
200,00 mщ (мкг)

Вiтамiн В2 (рибофлавiн)
Вiтамiн В9 (фолiЕва кислота)

Склад: олiйна основа (очищена соняшникова олiя), оболонка капсули желатин, важкий оксид магнiю (Mg 60%}, екстракт валерiани
лiкарсько1 (Valeriana offidnalis L.), зволожувач глiцерин, емульгатор соняшниковий лецитин, згущувач софтисан (Е-471), вiтамiн В1
(тiамiну мононiтрат), згущувач жовтий бджолиний вiск, вiтамiн Bs (D-пантотенат кальцiю), вiтамiн Вб (пiридоксину гiдрохлорид),
барвник оксид залiза чорний, мелатонiн, вiтамiн В12 (цiанокобаламiн 0,1% мальтодекстрин), вiтамiн В2 (рибофлавiн), вiтамiн В9
(фолiЕва кислота). Без ГМD.

Бестiа Спокiйний сон:
Сприяе: засинанню
Нормалiзуе: сон
Забезпечуе: бадьоре пробудження
Дiя Бестiа Спокiйний сон зумовлена особливостями компонентiв, що входять до складу.

)

Мелатонiн - бiологiчно активна речовина, бере участь у регулюваннi сну та денно1 активностi. Вiн синтезуЕТься у темрявi, а його
максимальна концентрацiя досягапься вночi. Мелатонiн сприяЕ нормалiзацi1 циклу сон-активнiсть, позитивно впливаЕ на якiсть сну,
сприяючи бiльш швидкому засинанню, довшому та глибшому перiоду сну з легшим пробудженням.
8anepiaнa. Заспокiйлива дiя валерiани зумовлена вмiстом ефiрноi· oлii' борнеолу та iзовалерiаново1 кислоти. Валерiана зменшуЕ
збудливiсть центрально� нервово1 системи. ЗастосовуЕТься для м'якого заспокiйливого ефекту та скорочення часу на засинання при
перiодичних порушеннях сну, зумовлених стресом, перенапруженням та перевтомою.

Спосiб эастосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 капсулi за 1 годину до сну.
Термiн споживання узгоджувати з лiкарем. Подальшi курси та перiодичнiсть повторних курсiв визначаЕ лiкар iндивiдуально.
3астереження при эастосуваннi: пiдвищена чутливiсть до окремих компонентiв продукту.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слiд використовувати як замiну повноцiнного рацiону харчування. Перед початком
вживання дiЕТично1 добавки та при одночасному застосуваннi будь-яких лiкарських засобiв обов'язкова консультацiя лiкаря. Не
застосовувати дiтям.
8агiтнiсть та nактацiя: не застосовувати жiнкам пiд час вагiтностi та в перiод годування груддю.
8одiння транспортних эасобiв та управniння точними механiэмами: застосування не рекомендуЕТься особам, якi планують
водiння транспортних засобiв та управлiння точними механiзмами.
Не Е лiкарським засобом. ДiЕТична добавка Бестiа Спокiйний coн/Вestia Са/т 5/еер.
Форма випуску: капсули у блiстерi № 14, упакованi в картонну коробку.
Маса нетто 1 капсуnи: 1152 mg (мг)± 15%.
Строк придатностi: 3 роки.
Умови эберiгання: зберiгати в оригiнальнiй упаковцi при температурi не вище 25 'С у сухому, захищеному вiд прямих сонячних
променiв i недоступному для дiтей мiсцi.
Рiзноманiтне i збалансоване харчування та здоровий спосiб жипя важливi для вас.

Delta Medical Promotions AG

8иробник: Delta Medical Promotions АG/Дельта Медiкел Промоушнз АГ, Отенбах
гассе, 26, Цюрих СН-8001, Швейцарiя на виробничих потужностях НС CL0VER, Р.5.
SL/XC КЛОВЕР, П.С. ел Калле Алiканте, 8-10, 28500 Арганда дел Рей, Мадрид,
lспанiя.
lмпортер: ТОВ «Дельта Медiкел», 08132, Украiна, м. Вишневе, вул. Чорновола, 43, тел.: +38(044} 593-33-55.
Представник в Укра'iнi: Представництво «Дельта Медiкел Промоушнз АГ»,
Украi'на, 08132, м. Вишневе, вул. Чорновола, 43, тел.: +38(044} 585-00-41.

Магнiй - незамiнний мiнерал, що бере участь у ключових фiзiологiчних процесах органiзму. Через пiдтримку енергетичного
метаболiзму та синтезу бiлка магнiй сприяЕ оптимальному функцiонуванню нервово1 системи та вiдiграЕ важливу роль у процесi
подiлу клiтин та вiдновлення тканин органiзму пiд час сну.
8iтамiн 86 належить до групи важливих поживних речовин, вiдомих як комплекс вiтамiнiв групи В. Вiтамiн Вб сприяЕ метаболiзму
енергi1 в органiзмi. Вiтамiн Вб бере участь у виробленнi серотонiну - гормону щастя, нестача якого в органiзмi веде до порушень сну.
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