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Melatolider naturlider és eficaç per contribuir a disminuir el temps necessari per agafar el son, així mateix
contribueix al funcionament normal del sistema nerviós, a una funció psicològica normal ia disminuir el
cansament i la fatiga.

DESCRIPCIÓ

Melatolider naturlider és un complement alimentari que ajuda a disminuir el temps de conciliació
del son, contribueix a la disminució de l'estrès. Afavoreix el somni nocturn, per aconseguir un millor
descans i  ajuda a reduir  els  trastorns del  son.  Melatolider Naturlider porta a més de melatonina,
magnesi amb la finalitat de contribuir a l'enfortiment i bon funcionament del sistema nerviós, el magnesi
combat la fatiga i el cansament, donant una sensació de benestar.

Melatolider Naturlider, en comprimits d'alliberament retardat, fa que la melatonina s'alliberi de manera
sostinguda i permet que l'efecte es mantingui en el temps. A més, conté oli essencial de farigola, que
proporciona al producte una aroma agradable i contribueix a millorar l'estrès, l'estat d'ànim i l'insomni. La
melatonina és una hormona natural produïda per la glàndula pineal que està relacionada estructuralment
amb la serotonina. Des del punt de vista fisiològic, la secreció de melatonina augmenta poc després del
vespre, arriba al pic màxim entre les 2 i les 4 de la matinada i disminueix durant la segona meitat de la
nit. La melatonina s'associa al control dels ritmes circadians ia l'adaptació al cicle de llum foscor. A causa
de la funció que exerceix la melatonina en el son i la regulació del ritme circadià i la disminució de la
producció endògena amb l'edat, l'administració d'aquest compost pot millorar la qualitat del son.
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