Valdispert, natuurlijke rust binnen handbereik

Naast Valdispert Stress Moments (tabletten) heeft Valdispert meerdere natuurlijke producten
die bijdragen aan een ontspannen leven en een gezonde, natuurlijke nachtrust bevorderen.

Valdispert Rust – ontspannend en rustgevend bij spanning en geestelijke
inspanning.

Stress

Bevordert het concentratievermogen. Bevat als werkstof valeriaanwortelextract en is verkrijgbaar
in twee varianten: Rust en Rust Extra Sterk. Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Moments

Valdispert Stress Moments – mondspray; maakt minder stressgevoelig, onstpant
en stelt gerust.

Een handige mondspray. Bevat bloesemextracten als werkstoffen, welke een positieve invloed
hebben op de zenuwen. De rustgevende en ontspannende invloed zorgt voor innerlijke rust bij
stresssituaties en een zenuwachtig gevoel zoals bijvoorbeeld bij examenspanning. Voor volwassenen
en kinderen vanaf 12 jaar.

Samenstelling (per dagdosering: 1 tablet)

De aanbevolen dagdosering bevat 449 mg valeriaanextract en 300 mg
citroenmelissebladextract.

Valdispert Nacht - bevordert een natuurlijke, gezonde nachtrust.

Ingrediënten

Helpt bij stresssituaties, een zenuwachtig gevoel en innerlijke onrust.

Eigenschappen

Valdispert Stress Moments is een natuurlijk en plantaardig middel en kan met een gerust
gevoel regelmatig en gedurende langere tijd gebruikt worden. Het bevat als werkstoffen
extracten van valeriaanwortel en citroenmelissebladeren. Valeriaan heeft een rustgevende, ontspannende en zenuwversterkende invloed. Citroenmelisse helpt met
name bij geestelijke vermoeidheid en een zenuwachtig gevoel. Deze combinatie helpt
je evenwichtig te blijven in stresssituaties, minder stressgevoelig te zijn en heeft een
ontspannende en geruststellende invloed. Om zo ontspannen door drukke tijden te
komen.

Waarschuwing

Valdispert Stress Moments niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de
bestanddelen. Het gebruik van Valdispert Stress Moments wordt afgeraden bij
kinderen onder de 12 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen
worden en vrouwen die borstvoeding geven. Valdispert Stress Moments kan de
reactiesnelheid beïnvloeden. Autorijden wordt afgeraden binnen 1 à 2 uur na
inname. Dit product bevat chinolinegeel, dit kan een nadelig effect hebben op de
activiteit en concentratie van kinderen.

Gebruiksaanwijzing

Bij een stresssituatie, een zenuwachtig gevoel en/of innerlijke onrust 1 tablet met
water innemen. Indien gewenst kan na 1 uur een tweede tablet ingenomen
worden. Let op dit is de maximaal aan te raden dagdosering, deze niet overschrijden. Tabletten in het geheel doorslikken.

Valdispert Nacht Extra Sterk – bevordert een natuurlijke, gezonde nachtrust.

Zorgt voor het behoud van een goed dag- en nachtritme en heeft een gunstige invloed op de
slaapfunctie. Bevat valeriaanwortelextract, passiebloemextract en melatonine. Voor volwassenen en
kinderen vanaf 12 jaar.

Valdispert Good Night Slaapopwekkend – bevordert de slaapbereidheid.

Ondersteunt het natuurlijke slaapproces (bioritme) en heeft een slaapopwekkende invloed. Bevat
valeriaanwortelextract, slaapmutsje en melatonine. Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Valdispert Feel Good – bij ups & downs, ondersteunt een gezonde balans
tussen lichaam & geest.

Ondersteunt een goede gemoedstoestand en helpt bij een onrustig, neerslachtig en moedeloos
gevoel. Zorgt voor nieuwe energie en vergroot het uithoudingsvermogen. Bevat valeriaanextract, rhodiola rosea en diverse vitaminen B. Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Valdispert Kids Rust - rustgevend in spannende situaties, bevordert een
gezonde nachtrust.

Bevat valeriaan, passiebloem, oranje-appel en slaapmutsje. Speciaal voor kinderen van 1 tot 12
jaar.

Valdispert Kids Omega - verbetert concentratie, geheugen en
leerprestaties.

Rustgevend bij druk gedrag, prikkelbare gevoelens en innerlijke onrust. Bevat als
werkstoffen omega-3 en omega-6 vetzuren met daaraan toegevoegd vitamine E. Speciaal
voor kinderen van 1 tot 12 jaar.

Valdispert Good Night Aromatherapie – snel in slaap vallen en lekker
doorslapen.
De geurverspreider zorgt voor een natuurlijke, milde geur met een rustgevend,
slaapbevorderend effect. Het bevat natuurlijke, etherische oliën van Galbanum en
Cederhout. Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Op de website van Valdispert: www.valdispert.nl vindt u uitgebreide informatie over o.a. de
producten en natuurlijke werkstoffen in Valdispert.

Bijzonderheden

Valdispert Stress Moments is vrij van gluten en lactose.

Bewaren

Buiten bereik van kinderen houden en bij kamertemperatuur (15-25°C) in de
originele verpakking bewaren. De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de
onderzijde van de verpakking.

Inhoud

Valdispert Stress Moments is verkrijgbaar in verpakkingen van 20 tabletten.
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To Place: Pharmacode 2940

Toepassing

Heeft een rustgevende en ontspannende invloed op de nachtrust. Bevat valeriaanwortelextract en
hopextract. Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

To Place: Pharmacode 2940

Valeriaanwortelextract, citroenmelissebladextract, vulstoffen (microkristallijne cellulose,
cellulose), stabilisatoren (povidon, crospovidon), glansmiddelen (schellak, hydroxypropylmethylcellulose, talk), verstevigingsmiddel (siliciumdioxide), antiklontermiddel
(magnesiumstearaat), kleurstoffen (titaandioxide, chinolinegeel), olijfolie.

