
Ulotka informacyjna

Suplement diety Calm Control SEN to kombinacja składników: chmielu zwyczajnego, kozłka lekarskiego i melatoniny. Calm Control SEN to produkt szczególnie polecany 
dla osób, u których występują problemy z zasypianiem i snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie.*
Kozłek lekarski pomaga w utrzymaniu stanu relaksu i dobrego samopoczucia psychicznego oraz �zycznego, a w połączeniu z chmielem zwyczajnym wspomaga zdrowy sen.

* korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać 

Składniki:
Składniki: ekstrakt z szyszki chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.) DER 4:1, celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, ekstrakt z korzenia kozłka 
lekarskiego (Valeriana o�cinalis L.) DER 4:1, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana – nośnik, hydroksypropylometyloceluloza – substancja zagęszczająca, sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych – substancja przeciwzbrylająca, dwutlenek krzemu – substancja przeciwzbrylająca, glikol polietylenowy – emulgator, dwutlenek 
tytanu – barwnik,  melatonina, polidekstroza – substancja wypełniająca, talk – substancja przeciwzbrylająca, błękit brylantowy FCF - barwnik.

Porcja dzienna zawiera:
1 tabletka raz dziennie. Tabletkę należy połknąć popijając wodą.

Środki ostrożności i ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu diety. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem produktu powinny 
skonsultować się z lekarzem. Suplement diety nie jest przeznaczony dla dzieci. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być 
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Data minimalnej trwałości 
znajduje się z boku opakowania.

Zawartość opakowania: 30 tabletek
Ilość netto: 6,4 g

Wyprodukowano dla: 

Nexon Pharma Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 249
04-458 Warszawa                                                                                                                                                                                                                                     Data opracowania: 05.2018 r.

Calm
Control SEN

Suplement diety

Ekstrakt z szyszki chmielu zwyczajnego Humulus lupulus L.  DER 4:1

Ekstrakt z korzenia kozłka lekarskiego Valeriana o�cinalis L.  DER 4:1

Melatonina

Składniki 1 tabletka

90 mg

56 mg

1 mg
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