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ZDROWY I REGENERUJ!CY SEN

SK"AD

Sedivitax Bio kapsu#ki 
w zalecanej dziennej dawce – 3 kapsu!ki

Liofilizowany ekstrakt z li!ci m"czennicy cielistej  
(Passiflora incarnata) (Passiflò 2-LMF) 580,8 mg 
Sproszkowany korze# waleriany  
(Valeriana officinalis) 435,6 mg 
Sproszkowane li!cie melisy lekarskiej  
(Melissa officinalis) 217,8 mg 
Sproszkowane ziele eszolcji kalifornijskiej 
(Eschscholtzia californica)
Liofilizowany ekstrakt z korzenia koz$ka  
(Valeriana officinalis) 
Liofilizowany ekstrakt z li!ci melisy (Melissa officinalis)
Liofilizowany ekstrakt z ziela eszolcji kalifornijskiej 
(Eschscholtzia californica) 203,3 mg 
Olejek eteryczny aromat naturalny  
z majeranku (Majorana hortensis)
Olejek eteryczny aromat naturalny  
z lawendy (Lavendula angustifolia)
Kapsu$ka z %elatyny

Sedivitax Bio herbata 
w zalecanej dziennej dawce – 1 torebka herbaty

Li!cie m"czennicy 425 mg 
standaryzowane na zawarto!" flawonoidów w przeliczeniu  
na witeksyn# $ 2,5%
Multifrakcjonowany, liofilizowany ekstrakt  
z li!ci m"czennicy cielistej (Passiflò 2-LMF) 30 mg
standaryzowany na zawarto!" flawonoidów 
w przeliczeniu na witeksyny 8% 
Li!cie melisy lekarskiej 420 mg  
J"zyczkowate kwiaty rumianku 400 mg
Liofilizowany ekstrakt z j"zyczkowatych  
kwiatów rumianku  45 mg

Sedivitax Bio – dla doros#ych 
Naturalna formu!a daj"ca regeneruj"cy sen i odpr#$enie w ci"gu dnia. 

Sedivitax Bio kapsu$ki 
Sedivitax Bio wp!ywa korzystnie na stabilizacj# nastroju i samopoczucia, 
!agodz"c niepokój u!atwia zasypianie. Preparat zawiera sk!adniki znane od 
wielu lat z w!a%ciwo%ci odpr#$aj"cych i relaksuj"cych. Ziele passi&ory, korzenia 
koz!ka i li%cie melisy stosowane s" w trudno%ciach z zasypianiem, w stanach 
nadmiernego pobudzenia i stresu. Olejek lawendowy ma dzia!anie odpr#$aj"ce 
i relaksuj"ce. Sedivitax bio zawiera lio'lizowane ekstrakty z ro%lin pochodz"cych  
z upraw organicznych, takie jak Passi&ò 2-LMF o du$ej zawarto%ci &awonoidów  
i 'tokompleksy z koz!ka, melisy i eszolcji kalifornijskiej. 

Sedivitax Bio herbata 
Sedivitax Bio herbata – mo$e by( skuteczn" pomoc" w uzyskaniu naturalnego 
efektu relaksacyjnego, a tak$e warto%ciowym %rodkiem sprzyjaj"cym zasypianiu. 
Poza obecno%ci" takich ro%lin jak m#czennica, rumianek, melisa, które pochodz" 
z upraw organicznych Aboca, herbata bogata jest w kompleks Passi&ò 2-LMF, 
multifrakcjonowany, lio'lizowany ekstrakt o wysokiej zawarto%ci &awonoidów, które 
zapewniaj" efektywne dzia!anie. Herbata Sedivitax Bio posiada przyjemny smak  
i zalecana jest tak$e dzieciom i osobom starszym.

NATURALNE

Produkt z upraw 
organicznych

Suplement diety

Zawarto!& opakowania:  
15 i 30 kapsu!ek po 580 mg 

Zawarto!& opakowania:  
20 torebek, 34 g, po 1,7 g ka"da 


