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SedaxTM – комплекс рослинних екстрактів, мелатоніну та вітаміну В6 

для сприяння фізіологічному відпочинку та регуляції  ритму сон – неспання 

Notty® – це продукт, що НЕ МІСТИТЬ  КЛЕЙКОВИНИ. 

Notty® не містить генетично модифікованих інгредієнтів. 

* SedaxTM*–  це марка компанії PharmaSuisse. 

Склад 

Кожна таблетка містить: 

 1 мг мелатоніну; 

 250 мг *SedaxTM – комплекс рослинних екстрактів: 

- валеріана (Valeriana officinalis L., корінці) – екстракт сухий титрований 0,8 %,  у 

валеріановій кислоті; 

- ешольція (Eschscholtzia californica Cham., трава) – екстракт сухий титрований 2 %,  у 

загальній кількості флавоноїдів; 

- глід (Grataegus monogyna Jacq., квітки та листя) – екстракт сухий титрований 1 %,  у 

загальній кількості флавоноїдів; 

- пасифлора (Passiflora іncarnata L., пустотілі частинки) – екстракт сухий титрований 4 %,  у 

загальній кількості флавоноїдів; 

- меліса (Melissa officinalis L., листя)  – екстракт сухий титрований 3 % , у розмариновій 

кислоті; 

 6 мг вітаміну В6. 

Форма випуску 

45 таблеток по 500 мг. 

Показання 

Notty® показаний як корисна підтримка для сприяння нічному відпочинку та покращення якості сну, 

він скорочує час засинання та зменшує кількість прокидань вночі. 

Notty® може бути корисний також для сприяння фізіологічному розслабленню у випадку тривожних 

або стресових станів. 

показаний для подорожуючих, особливо тих, хто здійснює подорожі на великі відстані, щоб 

мінімізувати ефекти зміни часових поясів. 

Харчові добавки не призначені для заміни різноманітної та збалансованої дієти і використовуються  

для підтримання здорового способу життя. 

Протипоказання 

Не приймати дітям віком  до  трьох років. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. 

Індивідуальна чутливість до компонентів дієтичної добавки. 
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Взаємодія з іншими лікарськими засобами 

До теперішнього часу відомостей немає. 

Спосіб застосування та дози 

Рекомендується прийом 1 таблетки на добу, бажано увечері, перед тим як йти спати, або за 

потребою. Для мандрівників сприятливий ефект відчутний при прийомі продукту в перший день 

подорожі та протягом кількох днів після прибуття до місця призначення. 

Не є лікарським засобом. 

Передозування 

До теперішнього часу відомостей немає. 

Умови зберігання та термін придатності 

Зберігати в прохолодному та сухому місці. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Термін 

придатності вказаний на упаковці. 

Продукт включено до Реєстру харчових добавок Міністерства охорони здоров’я, код 37145. 
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