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Dormilider melatonina de Naturlider està indicat per a l'insomni a causa de problemes per agafar el son,
insomni a causa de despertars nocturns, alleugeriment de la sensació de desfasament horari (jet-lag) ia
trastorns del son relacionats amb estrès i/o nerviosisme.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Dormilider de Naturlider?

Dormilider de Naturlider és un complement alimentari que serveix a causa de la funció que exerceix la
melatonina al son, la regulació del ritme circadià i la disminució de la seva producció endògena amb
l'edat, l'administració d'aquest compost pot millorar la qualitat del son.
Estudis clínics han demostrat que, a més de disminuir el temps que la persona triga a agafar el son, no
deteriora les habilitats cognitives, ni té un efecte negatiu sobre la vigilància matutina (efecte ressaca),
millora l'estat d'alerta al matí i el rendiment psicomotor. D'altra banda, no altera l'arquitectura del son, no
produeix dependència ni  efecte rebot de supressió ni  sedació l'endemà. A més,  presenta una bona
tolerabilitat.
- TIAMINA: La tiamina contribueix al funcionament normal del sistema nerviós ia la funció psicològica
normal.
Quines indicacions té Dormilider Melatonina retard de Naturlider?

Les indicacions de Dormilider Melatonina retard de Naturlider són:
- Insomni a causa de problemes per agafar el son.
- Insomni a causa de despertars nocturns.
- Alleugeriment de la sensació de desfasament horari (jet-lag).
- Trastorns del son relacionats amb estrès i/o nerviosisme.
Té  Dormilider  Melatonina  retard  de  Naturlider  Interaccions,  efectes  secundaris,
contraindicacions?
Consulteu  el  professional  en  cas  d'embaràs  o  lactància,  si  esteu  en  tractament  amb  medicació  o
presenteu unes condicions mèdiques especials.
Pot causar somnolència. Podeu reduir l'habilitat de conduir i manejar maquinària. Se'n desaconsella l'ús en
nens menors de 12 anys.
Encara que no s'han descrit interaccions, és recomanable evitar-ne l'ús concomitant amb tranquil·litzants
de síntesi com les benzodiazepines, llevat que es faci amb control mèdic.
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Pot afectar la capacitat per conduir o manejar màquines.
Els preparats amb farigola estan contraindicats en cas d'hipersensibilitat a algun dels seus components.

Quina és la posologia de Dormolider Melatonina de Naturlider?

La posologia de Dormolider Melatonina de Naturlider és un comprimit al dia, mitja hora abans de ficar-se
al llit.
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