NACHT
Valdispert Nacht is een voedingssupplement op basis van de extracten
van valeriaanwortel en passiebloem.

✓ Goed voor de nachtrust**1
✓ Werkt ontspannend en rustgevend**1

Valeriaanwortelextract

**

Valeriaanwortelextract geeft ontspanning, een rustig
gevoel en ondersteunt de natuurlijke nachtrust 1. De
wortel van de valeriaanplant is het deel waarvan een
zuiver geconcentreerd extract wordt gemaakt van
hoge kwaliteit. Dit extract wordt verwerkt in de
producten van Valdispert.

Passiebloem

*

Het kruid van deze sierlijke slingerplant
(Passiﬂora incarnata) ondersteunt de nachtrust
en helpt uitgerust wakker te worden.

Valdispert staat
sinds 1924 voor
natuurlijke rust.
De producten van
Valdispert hebben
als basis
valeriaanwortelextract:
voor een positieve
rustgevende invloed 1,
zonder gekende
gewenning.

RUST
STERK

OOK VAN
VALDISPERT

Bij innerlijke onrust
en geestelijke inspanning
Valeriaanwortelextract is
rustgevend en geeft ontspanning1

STRESS
MOMENTS
FORTE MELISSE
Bij stresssituaties
en zenuwachtig gevoel
Citroemelisse geeft rust bij
stresssituaties 1 en Ginseng
ondersteunt de concentratie1

1. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating
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Samenstelling:
Samenstelling per 2 dragees
350 mg valeriaanwortelextract, 200 mg passiebloemextract
Gebruik:
Kort voor het slapen 1 á 2 dragees innemen. De aanbevolen dosering niet overschrijden. Slik
de dragees in z’n geheel door, bijvoorbeeld met water. Valdispert Nacht kan regelmatig en
gedurende langere tijd gebruikt worden. Middel buiten bereik van kinderen houden.
Ingrediënten:
suiker, valeriaanwortelextract (Valeriana oﬃcinalis), vulstof (sorbitol), passiebloemextract (Passiﬂora
incarnata), antiklontermiddel (stearinezuur), maiszetmeel, glansmiddel (talk, polyethyleenglycol),
glucosestroop,
antiklontermiddel
(siliciumdioxide),
verdikkingsmiddel
(ethylcellulose),
glansmiddelen (natrium carboxymethylcellulose, polyvinylpyrrolidon, schellak, carnaubawas,
bijenwas), bevochtigingsmiddel (polysorbaat 80).

✓ Geschikt voor vegetariërs
Valdispert Nacht is een voedingssupplement op basis van planten.
Zorg zelf voor gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl:
een supplement is een aanvulling, geen vervanging.
Waarschuwing:
Niet gebruiken bij kinderen onder de 12 jaar, bij zwangerschap, bij borstvoeding,
overmatig gebruik kan laxerend werken.
Inhoud verpakking:
40 dragees (in totaal 27g).
Bewaaradvies:
Product op kamertemperatuur en droog bewaren.

Verrijn Stuart 60 – 1112AX Diemen
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Voor meer informatie: www.valdispert.nl
Of bel de advieslijn van Valdispert: 0900-2333666
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Klantnaam

Intergrafipak B.V.
Postbus 245
NL-2150 AE Nieuw-Vennep
Boekweitstraat 45
NL-2153 GK Nieuw-Vennep
Telefoon +31 (0)252 66 02 40
Fax +31 (0)252 63 23 37
E-mail info@intergrafipak.nl

: Vemedia Manufacturing B.V.
:

Artikelnummer : 734048 07/21
Ordernummer
Versie drukproef : 2
F.090.1111

Artikelinformatie
Formaat
Vouwmaat
Farmacode
Gebruikte corps
Gebruikte regelafstand
Gebruikte kleuren
pms 477
pms 021

: 148 x 190 mm
:
: 34048
:
:

Naam aanvrager:
Ben van ce Kieft

Proef
Akkoord

Revisie
Proef

Deze standproef is niet maatgevend voor drukkleur,
papierkwaliteit en afmetingen.
De productie start pas na ontvangst van uw akkoord.
(*bij manualfilm is afmeting wel maatgevend)
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