
 

Tabletki uspokajające Multicalm 
Suplement diety 

 
MELISA / WALERIANA / SZYSZKA CHMIELU 

 

Tabletki uspokajające Multicalm to suplement diety, który zawiera wyciąg z melisy i szyszek 

chmielu, ekstrakt z waleriany oraz witaminy: B6, B12, niacynę, ryboflawinę, tiaminę i tryptofan. 

Wyciąg z melisy wspiera dobry nastrój i odprężenie. Ułatwia zasypianie i wspomaga zdrowy sen. 

Witaminy B6, B12, niacyna i ryboflawina pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu 

nerwowego oraz przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Wyciąg  

z waleriany ułatwia zasypianie oraz wspomaga redukcję stanów napięciowych i uczucia 

niepokoju. Pomaga radzić sobie ze zdenerwowaniem i pobudzeniem nerwowym. 

 

Porcja zawiera: 
Składniki Zawartość w 1 tabl. RWS* 

Wyciąg z melisy  
w przeliczeniu na suszoną 
melisę   

225 mg 
1575 mg 

- 

Ekstrakt z waleriany  70 mg - 

Wyciąg z szyszki chmielu  
w przeliczeniu na susz. szyszkę 
chmielu 

50 mg 
200 mg 

- 

I-tryptofan  40 mg - 

Niacyna (ekwiwalent niacyny) 9,6 mg 60% 

Witamina B12 2,5 mg 100% 

Witamina B6 1,4 mg 100% 

Ryboflawina (witamina B2) 1,05 mg 75% 

Tiamina (witamina B1)  0,97 mg 88% 

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia 

 
Składniki: wyciąg z melisy, subst. wypełniająca: celuloza; wyciąg z szyszek chmielu; subst. 

wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; ekstrakt z waleriany; subst. 

glazurująca: hydroksypropylometyceluloza; subst. przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów 

tłuszczowych; amid kwasu nikotynowego; barwniki: dwutlenek tytanu; subst. przeciwzbrylająca: 

dwutlenek krzemu; cyjanokobalamina, subst. glazurująca: glikol polietylenowy; barwnik: 

kompleksy miedziowe chlorofilli i chlorofilin; chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, 

chlorowodorek tiaminy; subst. glazurujące: poliwinylopirolidon, kwasy tłuszczowe, guma 

arabska. 

 

Zawartość opakowania 

30 tabletek. 

 



 

 

Zalecane spożycie 

1 tabletka dziennie. 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i 

zdrowego stylu życia. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego 

stylu życia. Nie stosować u osób poniżej 18 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią. 
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Informacje dodatkowe 

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych 

dzieci. 

Dystrybutor: Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin. 


