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Протипокаэання: аутоiмуннi захворювання, лiмфогранулематоз, лейкоз, лiмфома, мiЕЛома, епiлепсiя, цукровий дiабет.
Вагiтнiаь та лактацiя: не застосовувати жiнкам пiд час вагiтностi та в перiод годування груддю.
Водiння транспортних эасобiв та управлiння точними механiэмами: застосування не рекомендуЕТься особам, якi планують
водiння транспортних засобiв та управлiння точними механiзмами.
Не Е лiкарським засобом. ДiЕТична добавка Бестiа Menamoнiн/Bestia Melathonine.
Форма випуску: м'якi желатиновi капсули у блiстерi № 15, упакованi в картонну коробку.
Маса неnо 1 капсули: 642,802 mg (мг)± 15%.
Строк придатностi: 3 раки.

Умови эберiгання: зберiгати в оригiнальнiй упаковцi при температурi не вище 25 •с у сухому i недоступному для дiтей мiсцi.
Рiзноманiтне i збалансоване харчування та здоровий спосiб жипя важливi для вас.

МЕЛАТОНIН
Дiаична добавка Бecria Мелатонiн/Веstiа Melathonine
Активний iнгредiЕнт
Кiлькiсть на 1 капсулу
2,95 m мг
Мелатонiн
Склад: олiйна основа (очищена соняшникова олiя); желатин; зволожувач глiцерин; згущувачi: софтiсан (Е-471), жовтий бджолиний
вiск; активний iнгредiЕнт мелатонiн; барвники: дiоксид титану, оксид залiза жовтий. Без ГМО.

r' Бестiа Meлamoнiн/Bestia Melathonine;-- регулюе: добовi ритми сну та активностi
- покращуе: сон
)
- мае: виражений антиоксидантний ефект
- сприяе: покращенню роботи iмунноi· системи

De1ta Medica1 Promotions AG

Виробник: Delta Medical Promotions АG/Дельта Медiкел Промоушнз АГ,
Отенбахгассе, 26, Цюрих СН-8001, Швейцарiя на виробничих потужностях НС
CL0VER, Р.5. SL/XC КЛОВЕР, П.С. СЛ Калле Алiканте, 8-10, 28500 Арганда дел
Рей, Мадрид, lспанiя.
lмпортер: ТОВ «Дельта Медiкел», 08132, Украi'на, м. Вишневе, вул. Чорново
ла, 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.

-

Дiя Бестiа Мелатонiн зумовлена особливостями компонентiв, що входять до йога складу:

Мелатонiн - бiологiчно-активна речовина, що виробляпься у гiпофiзi, бере участь у регулюваннi сну та денноi' активностi. Вiн
синтезуЕТься у темрявi, а йога максимальна концентрацiя досягаЕТься вночi. Нестача сну у нiчний час, робота у нiчнi змiни, процес
старiння, змiна часових поясiв - це все призводить до зниження синтезу мелатонiну в органiзмi. Мелатонiн сприяЕ нормалiзацii' циклу
сон-активнiсть, позитивно впливаЕ на якiсть сну, сприяючи бiльш швидкому засинанню, довшому та глибшому перiоду сну з легшим
пробудженням.
Мелатонiн сприяЕ полегшенню тривожних та депресивних станiв, зокрема пов'язаних зi скороченням тривалостi свiтлового дня.
Мелатонiн - антиоксидант з вираженим ефектом, який легко проходить крiзь yci клiтиннi мембрани, а також через гематоенцефалiч
ний бар'Ер. Мелатонiн сприяЕ покращенню роботи iмунноi' системи та функцii' зору, нормалiзацil артерiального тиску.
Якщо лiкар не призначив iнакше, дотримуйтеся таких рекомендацiй.
Рекомендацfi щодо эааосування: Бестiа Мелатонiн/Веstiа Melathonine рекомендуЕТься як дiЕТична добавка до рацiону
харчування з метою регуляцii' циркадних (добових) ритмiв сну та активностi, покращення якостi сну, сприяЕ бiльш швидкому засинан
ню, довшому та глибшому перiоду сну з легшим пробудженням, сприяЕ полегшенню тривожних та депресивних станiв. МаЕ антиокси
дантнi властивостi та сприяЕ покращенню роботи iмунноi' системи.
Спосiб эааосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 капсулi 1 раз на добу за 1 годину до сну.
Термiн споживання узгоджувати з лiкарем. Подальшi курси та перiодичнiсть повторних курсiв визначаЕ лiкар iндивiдуально.
Зааереження при эааосуваннi: пiдвищена чутливiсть до окремих компонентiв продукту.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слiд використовувати як замiну повноцiнного рацiону харчування. Перед початком
вживания дiЕТичноi· добавки та при одночасному застосуваннi будь-яких лiкарських засобiв обов'язкова консультацiя лiкаря.
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