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Vsebina embalaže: 30 tablet
ES'Leep | 23,40 €



ES’Leep - prehransko dopolnilo
popolnoma naraven izdelek, ki pomaga pri kakovostnem spanju

ES'Leep vsebuje učinkovito kombinacijo petih snovi, in sicer izvleček hmelja, izvleček 
iz sadeža višnje, inozitol, izvleček črnega popra in krom:

• izvleček hmelja s pomirjajočim učinkom podpira dober spanec
• višnje so ena redkih živil, ki so naravni vir hormona melatonin, ki ima pomemben 

vpliv v posameznikovem telesu na regulacijo dnevnega cirkadialnega ritma in vzorec 
spanja, tj. Njegova povišana raven je povezana z željo po spanju

• inozitol je ciklični alkohol in je ključna sestavina pri presnovi ne le pri ljudeh, ampak 
vseh živalih, rastlinah in mikroorganizmih. Ta je zelo močno vpleten v številnih 
biokemičnih procesih, ima pa tudi pomirjujoče in antioksidativne učinke - ščiti telo 
pred prostimi radikali

• največji učinek kombinacije izvlečkov hmelja, višnje in inozitola je podprt z izvlečkom 
črnega popra, ki ne deluje samo kot zaviralec encimov, ampak ima tudi pozitiven 
učinek na delovanje živčnega sistema

• Krom je bistvena sestavina za pravilno presnovo makrohranil v telesu

Za koga je ES'Leep primeren?
Za ljudi z motnjami v spanju. Največji učinek ES'Leep je dosežena pri zagotavljanju 
dobrega spanja.

Sestavine: celuloza, izvleček iz hmelja, izvleček iz višnje, inozitol (Myoinositol), sredstvo 
za zgoščevanje (Hyrdoxypropyl Methylcellulose), izvleček črnega popra, snov proti 
strjevanju (magnezijeve soli maščobnih kislin), krom (Chromium Chloride)

Priporočen odmerek: 1 tableta, približno eno uro pred spanjem (priporočamo redno 
uporabo 2-3 mesece, nato za 1 mesec prenehajte z uporabo). Zaradi svojih naravnih 
sestavin, ES'Leep ne povzroča zasvojenosti.

Shranjevanje: Shranjujte na suhem mestu pri temperaturi do 30 °C. Hraniti izven 
dosega otrok.

Opozorilo: Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka (največji dnevni odmerek 
so 3 tablete). Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Ne uporabljajte v 
kombinaciji z alkoholom. Lahko negativno vpliva na dejavnosti, ki zahtevajo večjo 
pozornost (vožnja z avtomobilom, upravljanje s stroji) vsaj 8 ur po zaužitju. Izdelek 
ne vsebuje sladkorja, glutena in laktoze.
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