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DroomCaps
Informační leták

DroomCaps s Melatoninem vám pomůže rychleji usnout* a pomáhá zmírnit následky způsobené dlouhým časovým 
přesunem (jetlag) **.

* Při užívání 1mg krátce před spaním.
** S minimální dávkou 0,5 mg krátce před spaním v první den cesty a několik dní po příjezdu do cíle.

Byliny a hořčík

Byliny v Droom Caps mají každá svůj uklidňující účinek a přispívají k relaxaci těla. Hořčík pomáhá  snížit únavu. Pro více 
informací o bylinách navštivte naše webové stránky www.droomsap.cz

Dávkování

Užívejte 1 tobolku asi 1 hodinu před spaním. Zapijte sklenicí vody. Nepřekračujte toto doporučené dávkování.

Složení 1ks tobolky

Melatonin 3 mg, 5-bylinný extrakt 290 mg: valeriánský extrakt (kořen) 75 mg, heřmánkový extrakt 75 mg, mučenka extrakt 
50 mg, citronový balzám 50 mg, a chmelový extrakt 50 mg, GABA (gama-aminomaslová kyselina) 50 mg, dihydrát hydrogen-
fosforečnanu vápenatého 3,7 mg (prostředek proti spékání). Tobolka: celulóza.

DroomCaps neobsahuje lepek a laktózu. Vhodné pro vegetariány a vegany.

Skladování

Při pokojové teplotě, v suchu, uzavřené a mimo dosah dětí. Po otevření uchovávejte lahvičku v chladničce při 2-5 °C. Datum 
minimální trvanlivosti je uveden na obale.

Varování

DroomCaps je doplněk stravy obsahující melatonin a bylinné výtažky. Doplňky stravy by neměly být používány jako náhrada 
za dobrou a pestrou stravu. Vyvážená pestrá strava a zdravý životní styl jsou důležité pro dobré zdraví. Nepoužívejte déle 
než 3 týdny v řadě. Není vhodné pro děti do 12 let a během těhotenství a kojení. Existuje riziko narušení biorytmu, pokud 
se váš biorytmus změní, přestaňte jej používat. Nepoužívejte v kombinaci s léky na centrální nervový systém, jako jsou 
antidepresiva a trankvilizéry. Pokud máte pochybnosti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před použitím DroomCaps.

Výrobce: Dromenwinkel BVBA, Drukpersstraat 4, 1000 Brusel / Bruxelles, Belgie

Distributor pro ČR a SR: M&C Life, s.r.o., Na Dyrince 1416/30, 160 00, Praha 6, www.droomsap.cz
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Vysvětlení symbolů:

CE-evropská směrnice o zdravotnických prostředcích

Použití podle data

Výrobce

Číslo šarže

Zplnomocněný zástupce

Konzultovat návod k použití

Uchovávejte v suchu



Doplnok stravy s Melatonínu

www.droomsap.sk

Informačný leták 

DroomCaps

DroomCaps s Melatonín vám pomôže rýchlejšie zaspať rýchlejšie * a pomáha zmierniť následky spôsobené dlhým časovým 
presunom (jetlag) **.

* Pri užívaní 1mg krátko pred spaním.
** S minimálnou dávkou 0,5 mg krátko pred spaním v prvý deň cesty a niekoľko dní po príchode do cieľa.

Byliny a horčík

Byliny v Droom Caps majú každá svoj upokojujúci účinok a prispievajú k relaxácii tela. Horčík podporuje zníženie únavy. Pre 
viac informácií o bylinách navštívte naše webové stránky www.droomsap.sk

Dávkovanie

Užite 1 kapsulu približne hodinu pred spaním a zapite pohárom vody. Neprekračujte  odporúčané dávkovanie.

Zloženie 1ks tobolky

Melatonín 3 mg, 5-bylinný extrakt 290 mg: valeriánové extrakt (koreň) 75 mg, harmančekový extrakt 75 mg, mučenka 
extrakt 50 mg, citrónový balzam 50 mg, a chmeľový extrakt 50 mg, GABA (gama-aminomaslovej kyselina) 50 mg, dihydrát 
fosforečnanu vápenatého 3,7 mg (prostriedok proti spekaniu). Kapsula: celulóza.

DroomCaps neobsahuje lepok a laktózu. Vhodné pre vegetariánov a vegánov.

Skladovanie

Pri izbovej teplote, v suchu, uzavreté a mimo dosahu detí. Po otvorení uchovávajte fľašku v chladničke pri 2-5 °C. Dátum 
minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale.

Varovanie

DroomCaps je doplnok stravy obsahujúci melatonín a bylinné výťažky. Doplnky stravy by nemali byť používané ako náhrada 
za dobrú a pestrú stravu. Vyvážená pestrá strava a zdravý životný štýl sú dôležité pre dobré zdravie. Nepoužívajte dlhšie 
ako 3 týždne v rade. Výrobok nie je vhodný pre deti do 12 rokov a užívanie počas tehotenstva a dojčenia. Existuje riziko 
narušenia biorytmu, ak sa váš biorytmus zmení, prestaňte ho používať. Nepoužívajte v kombinácii s liekmi na centrálny 
nervový systém, ako sú antidepresíva a trankvilizéry. Pokiaľ máte pochybnosti, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika 
pred použitím Droom Caps.
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