ES’Leep

Περιεχόμενο συσκευασίας: 30 δισκία
ES'Leep | 23.95 €
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ES’Leep - συμπλήρωμα διατροφής
καθαρά φυσικό προϊόν για την καλή ποιότητα του ύπνου

ES'Leep είναι ένας αποτελεσματικός συνδυασμός πέντε ουσιών: Εκχύλισμα κώνων
Λυκίσκου, Εκχύλισμα Κερασιού, Ινοσιτόλη, Εκχύλισμα Μαύρου Πιπεριού και το Χρώμιο:
• το Εκχύλισμα κώνων Λυκίσκου έχει κατευναστική δραση και στήριζει το καλό ύπνο
• το Κεράσι είναι μια φυσική πηγή της ορμόνης Μελατονίνη, η οποία δρά σημαντικά
στη ρύθμιση του ημερήσιου κιρκαδικού ρυθμού και του ύπνου του σώματος, δηλαδή
η αύξηση των επιπέδων της Μελατονίνης συνδέεται με την προτροπή για ύπνο
• η Ινοσιτόλη/κυκλική αλκοόλη, είναι ένα συστατικό-κλειδί για τον μεταβολισμό όχι
μόνο στα ανθρώπινα όντα, αλλά σε όλα τα ζώα, τα φυτά και τους μικροοργανισμούς.
Η συμμετοχή της είναι πολύ σημαντική σε αρκετές βιοχημικές διεργασίες, επίσης,
έχει ηρεμιστική και αντιοξειδωτική δράση - προστατεύει τον οργανισμό από τις
ελεύθερες ρίζες
• το μέγιστο αποτέλεσμα του συνδυασμού των Εκχυλισμάτων Λυκίσκου, του Κερασιού
και της Ινοσιτόλης υποστηρίζεται από το εκχύλισμα του Μαύρου Πιπεριού που
ενεργεί όχι μόνο ως αναστολέας των ενζύμων, αλλά έχει επίσης και θετική επίδραση
στο νευρικό σύστημα
• το Χρώμιο είναι ένα απαραίτητο συστατικό για τον σωστό μεταβολισμό των
μακροθρεπτικών συστατικών στο σώμα
Για ποιον είναι κατάλληλο το ES'Leep?
Για άτομα με μειωμένο ύπνο και για άτομα που δυσκολεύονται να κοιμηθούν. Το μέγιστο
αποτέλεσμα του ES'Leep επιτυγχάνεται όταν εξασφαλιστεί η καλή υγιεινή του ύπνου.
Συστατικά: Κυτταρίνη, Εκχύλισμα Λυκίσκου, Εκχύλισμα Κερασιού, Ινοσιτόλη
(Μυοινοσιτόλη), Σταθεροποιητής (ΥδροξυπροπυλοΜεθυλοκυτταρίνη), Εκχύλισμα
Μαύρου Πιπεριού, Αντι-συσσωματικός παράγοντας (Στεατικό Μαγνήσιο), Χρώμιο
(Χλωριούχο Χρώμιο)
Συνιστώμενη δοσολογία: 1 δισκίο περίπου μία ώρα πριν από τον ύπνο (συνιστούμε
την τακτική χρήση για 2 - 3 μήνες θεραπείας παραλείποντας την χρήση του τουλάχιστον
για ένα μήνα μετά). Χάρη στη φυσική σύνθεσή του, ES'Leep δεν είναι εθιστικό.
Αποθήκευση σε ξηρό μέρος με θερμοκρασία κάτω των 30 ° C και, μακριά από παιδιά.
Προσοχή: Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη ημερήσια δόση (η μέγιστη είναι 3
δισκία). Το συμπλήρωμα διατροφής δεν αποτελεί υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας.
Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες. Δεν χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με αλκοόλ διότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες
που απαιτούν αυξημένη προσοχή (οδήγηση οχημάτων, χειρισμός μηχανημάτων) για
τουλάχιστον 8 ώρες μετά την χρήση. Το προϊόν δεν περιέχει ζάχαρη, γλουτένη ή λακτόζη.
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