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Obsah balenia: 30 tabliet
ES'Leep | 23,40 €



ES’Leep - výživový doplnok
čisto prírodný produkt na podporu kvalitného spánku

ES’Leep obsahuje účinnú kombináciu piatich látok, a to extrakt šištice chmeľu 
otáčavého, extrakt plodov višne obecnej, inozitol, extrakt čierneho korenia a chróm:

• extrakt šištice chmeľu otáčavého svojim upokojujúcim účinkom prispieva k podpore 
dobrého spánku

• višne, ako jedny z mála, sú prirodzeným zdrojom hormónu melatonín, ktorý má 
významný vplyv na reguláciu cirkadiánneho rytmu tela a spánkového režimu, tzn. 
že vzostup jeho hladiny je spojený s nutkaním k spánku

• inozitol je cyklický alkohol a je kľúčovou látkou v metabolizme nielen človeka, ale 
všetkých živočíchov, rastlín i mikroorganizmov. Veľmi významne sa zúčastňuje 
celého radu biochemických procesov, má upokojujúce antioxidatívne účinky – chráni 
organizmus pred voľnými radikálmi

• maximálny účinok kombinácie výťažkov z chmeľu, višne a inozitolu podporuje 
extrakt čierneho korenia, ktorý pôsobí nielen ako inhibítor enzýmov, ale taktiež 
má pozitívny vplyv na činnosť nervovej sústavy

• chróm je dôležitou látkou pre správny metabolizmus makroživín v organizme

Pre koho je ES’Leep vhodný?
Pre osoby s poruchami spánku a zaspávania. Maximálne účinky ES’Leep sa prejavia 
pri dodržiavaní správnej spánkovej hygieny.

Zloženie: celulóza, extrakt chmeľu, extrakt plodov višne obecnej, inozitol (myo-inozitol), 
zahusťovadlo (hydroxypropylmethylcelulosa), extrakt čierneho korenia, protihrudkujúca 
látka (horečnaté soli mastných kyselín), chróm (chlorid chromitý)

Odporúčané dávkovanie: 1 tableta približne hodinu pred spaním (odporúčame 
pravidelné užívanie a po 2 – 3 mesačnej kúre aspoň 1 mesiac vynechať). Vďaka 
prírodným zložkám nie je ES’Leep návykový.

Skladovanie: Uchovávajte v suchu a tme pri teplote do 30 °C. Ukladajte mimo dosahu detí.

Upozornenie: Neprekračujte odporúčanú dennú dávku (maximálna denná dávka sú 
3 tbl.). Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej stravy. Nie je určené pre deti, tehotné 
a dojčiace ženy. Neužívajte v kombinácii s alkoholom. Môže nepriaznivo ovplyvniť 
činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť (riadenie motorových vozidiel, obsluha strojov), 
a to po dobu minimálne 8 hodín od užitia. Výrobok neobsahuje cukor, lepok ani laktózu. 
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