
(gruczole znajdującym się w mózgu), głównie podczas 
snu. W 1980 roku  po raz pierwszy zbadano wpływ 
melatoniny na zdrowy sen. Badania wykazały, że 
melatonina jest ważna dla jakości snu, zwłaszcza dla 
szybkości zasypiania. Pomaga w skróceniu czasu 
potrzebnego na zaśnięcie. Korzystne działanie występu-
je w przypadku spożycia 1 mg melatoniny na krótko 
przed pójściem spać.

O melisie lekarskiej
Melisa (łac. Melissa officinalis, ang. Lemon balm) to 
wieloletnia roślina zielna o wysokości 30-120 cm, o 
kwiatach białych do delikatnych różowych. Łacińska 
nazwa rośliny pochodzi od greckiego słowa „melissa” 
(pszczoła), ponieważ te drzewiaste rośliny są bardzo 
popularne wśród pszczół. Liście melisy zawierają olejki 
eteryczne, seskwiterpeny, glikozydy, flawonoidy, 
garbniki i inne substancje biologicznie czynne. Melisa 
była od dawna uprawiana w ogrodach i sadach i 
wykorzystywana jako żywność: służy do przyprawiania 
sosów, sałatek i deserów, a jej aromatyczna herbata z 
liści o cytrynowym zapachu jest popularna od wieków.
Melisa była szeroko stosowana zarówno w starożytnej 
Grecji, jak i w średniowiecznej Europie, i przypisywano 
jej specjalne właściwości: twierdzono nawet, że roślina 
ta może odmłodzić człowieka. Oczywiście w dzisiejszych 
czasach nikt nie oczekuje od tych pachnących ziół 
przywrócenia młodości, ale wiele osób zauważyło, że 
melisa przyczynia się do prawidłowego samopoczucia 
psychicznego i pomaga w utrzymaniu zdrowego snu.

O Ashwagandzie
Ashwagadha, czyli witania ospała (łac. Withania 
somnifera, ang. Ashwagandha), należąca do rodziny 
Solanaceae, jest prosto rosnącym, szarawym, zimozielo-

nym krzewem o długich bulwiastych korzeniach, 
krótkich łodygach, jajowatych i ogonkowych liściach 
oraz zielonkawych obupłciowych kwiatach w kształcie 
dzwonków. Części rośliny zwierają 29 cennych metabo-
litów pochodzących z ekstraktów otrzymanych z liści i 
korzenia. 
Witania ospała jest również znana jako indyjska wiśnia 
zimowa i indyjski żeń-szeń. A jej tradycyjne stosowanie 
ze względu na wiele korzystnych właściwości zdrowot-
nych jest znane od czasów starożytnych Indii. Jest od 
ponad 3000 lat uznawana za pomocną w radzeniu sobie 
ze stresem, utrzymywaniu energii oraz wspieraniu 
procesów uczenia się i zapamiętywania.
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Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na 
zaśnięcie. Korzystne działanie występuje w przypadku 
spożycia 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać.
Ashwagandha wspomaga zasypianie.

Składniki: suchy wyciąg z liści melisy lekarskiej (Melissa 
officinalis), suchy wyciąg z korzenia witanii ospałej 
(Ashwagandha) (Withania somnifera), stabilizator – 
hydroksypropylometyloceluloza, L-tryptofan, substancje 
przeciwzbrylające - celuloza mikrokrystaliczna i sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik - węglan 
wapnia, woda, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek 
krzemu, melatonina.

  

Sposób użycia: jedna kapsułka jeden raz dziennie 
30 minut przed snem, popić szklanką wody. 

Ostrzeżenia: nie przekraczać zalecanej porcji do 
spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego 
stanu zdrowia bardzo ważna jest zrównoważona dieta i 

zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być 
stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Produkt nie powinien być spożywany w przypadku 
stosowania leków o działaniu uspakającym, nasennym, 
przeciwpadaczkowym, nie stosować u dzieci, kobiet w 
ciąży i w trakcie laktacji.

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, 
w temperaturze poniżej 25 °C, w sposób niedostępny dla 
małych dzieci.

Producent: Valentis AG, CH-6982 Agno - Lugano, 
Szwajcaria.

Dystrybutor: Valentis Polska Spółka z o.o., ul. 
Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, Polska.

Człowiek przesypia około jednej trzeciej swojego życia, 
ale nie jest to strata czasu. Dobrze przespana noc jest 
niezbędna do regeneracji i przygotowania się do 
wyzwań kolejnego dnia. Sen jest niezbędny do 
prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych i 
psychicznych. Odłącza cię od sygnałów ze świata 
zewnętrznego, zmniejsza aktywność procesów 
fizjologicznych, pozwalając ciału odpocząć, a mózgowi 
przetworzyć i ocenić informacje, które otrzymuje 
podczas snu.

Osoby dorosłe powinny spać co najmniej 7 godzin 
dziennie, ale niektórzy nawet jeśli pójdą spać o 
odpowiedniej porze, nie mogą zasnąć. Ma na to wpływ 
nowoczesny styl życia: nadmierna ekspozycja na 
sztuczne oświetlenie emitujące światło dzienne, szybkie 

tempo życia, ciągłe zajęcie, przepracowanie, stres 
psychiczny. Statystyki pokazują, że około 30% ludzi ma 
problemy ze snem. Badacze odkryli, że ludziom, którzy 
nie śpią regularnie, trudniej jest zapamiętać informacje, 
skoncentrować się i skupić na trudnych zadaniach. 
Niewystarczająca ilość snu zwiększa ryzyko wypadków 
drogowych oraz innych urazów. W tej sytuacji warto 
poszukać sposobów, które pomogą Ci szybciej zasnąć, a 
tym samym poprawią jakość Twojego snu.

O tryptofanie
Tryptofan jest aminokwasem egzogennym. Nie jest 
syntetyzowany w organizmie człowieka dlatego należy 
go dostarczać z pożywieniem. Tryptofan występuje w 
większych lub mniejszych ilościach w produktach 
białkowych: czekoladzie, owsie, mleku, jogurcie, serze, 
czerwonym mięsie, drobiu, jajach, rybach, nasionach 
słonecznika, bananach i orzechach. W wyniku reakcji 
chemicznych zachodzących w organizmie tryptofan jest 
przekształcany w 5-hydroksytryptofan, 5-hydroksytryp-
tofan ulega przemianie w serotoninę, a serotonina jest 
przekształcana w melatoninę. Zatem 5-hydroksytrypto-
fan stanowi prekursor hormonów: serotoniny i 
melatoniny. Serotonina będąca neuroprzekażnikiem i 
hormonem tkankowym bierze udział w regulacji 
nastrojów, emocji, snu, apetytu, odczuwania bólu i 
zachowań seksualnych, melatonina odgrywa istoną role 
w procesie zasypiania.

O melatoninie
Niewielkie ilości melatoniny występują w roślinach. 
Substancja ta jest obecna w czereśniach, ananasach, 
pomarańczach, bananach, winogronach, pomidorach 
orzechach oraz  niektórych innych roślinach. W ludzkim 
organizmie melatonina jest wytwarzana w szyszynce 
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Skład zalecanej dziennej porcji
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ospałej (Ashwagandha), 
w tym: witanolidy

Tryptofan

Melatonina

1 kapsułka
(0,44 g)
120 mg

100 mg

0,55 mg

50 mg

1 mg

Suplement diety

2021-08-09

Hypnozan annotion (PL)


