
LP 1,9 мг
Таблетки №60.

Харчова добавка на основі мелатоніну.

Склад:
на 1 таблетку: 
Діюча речовина: 
мелатонін 1,9 мг.
Допоміжні речовини:
Наповнювачі: фосфат кальцію 
та мікрокристалічна целюло-
за, порошок баобабу 
Andansonia digitata (м'якоть), 
загусники: альгінат натрію та 
зшита карбоксиметилцелюло-
за натрію, розпушувач: 
стеарат магнію, барвники: 
концентрат спіруліни та 
яблука та концентрат лимону 
та сафлору.

Енергетичної та харчової 
цінності не має.

Форма випуску: 
таблетки пролонгованої дії №60.

Рекомендації щодо вживання: 
Мелатонін дозволяє скороти-
ти час, необхідний, щоб 
заснути. Сприятливий ефект 
досягається споживанням 
щонайменше 1 мг мелатоніну 
перед сном.

Спосіб застосування та 
рекомендована добова 
доза: 
Для внутрішнього застосуван-
ня. 1 таблетка на день, 
запиваючи склянкою води. 
Для кращого ефекту рекомен-
довано приймати за 1 годину 
до сну. 
Вживання та повторні курси 
бажано узгоджувати з 
лікарем. Тривалість прийому: 
2 місяці.

Застереження щодо 
вживання харчового 
продукту для спеціального 
дієтичного споживання 
певними категоріями 
(групами) населення (діти, 
вагітні, люди похилого віку, 
спортсмени, хворі тощо):
Не рекомендовано дітям до 
12 років. Людям до 18 років, 
варто звернутись до лікаря 
перед застосуванням. Не 
рекомендовано вагітним та 
жінкам, що годують груддю, 
людям із запальними або 
аутоімунними захворювання-
ми, епілептикам, астматикам 
та людям із розладами 
настрою, поведінки чи 
особистості. Не перевищува-
ти максимально рекомендо-
ваної дози. Може викликати 
сонливість. У поєднанні з 
медикаментозним лікуванням 
зверніться за порадою до 
свого лікаря. 
Не замінює різноманітне, 
збалансоване харчування та 
здоровий спосіб життя. 

Не вживати після закінчення 
сроку придатності, зазначе-
ного на упаковці.

Умови та термін зберігання: 
Зберігати в сухому, прохолод-
ному, недоступному для дітей 
місці, при температурі +5°С 
до +25°С та відносній 
вологості не більше 70%.Захи-
щати від світла та вологи. Не 
заморожувати. Термін 
придатності до споживання – 
3 роки від дати виготовлення.

Протипоказання: 
Індивідуальна чутливість до 
компонентів продукту.

Побічна дія: 
можливі алергічні реакції на 
компоненти продукту.

Упаковка: 
таблетки № 60, у блістері, у 
картонній коробці.

ХРОНОБІАН
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