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To MELATONIN SPRAY της Euronatural είναι 
συµπλήρωµα διατροφής µε βάση τη µελατονίνη , ουσία η 
οποία χρησιµεύει στη µείωση του χρόνου που απαιτείται 
για την επίτευξη του ύπνου 1. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Δύο ψεκασµοί την ηµέρα 60 λεπτά πρίν τον ύπνο , κατά 
προτίµηση υπογλώσσια. 

Για την ελάφρυνση των συµπτωµάτων του jet lag, 
χρησιµοποιείστε το προϊόν την πρώτη µέρα του ταξιδιού 
και τις επόµενες µέρες µετά την άφιξή στον προορισµό 
σας. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Φιαλίδιο µε 30ml διαλύµατος που αντιστοιχούν σε 120 
δόσεις (240 ψεκασµούς ). 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ :  
Tα συµπληρώµατα διατροφής δεν υποκαθιστούν µια 
ισορροπηµένη διατροφή ή την ιατρική συµβουλή/
γνωµάτευση. 

Μην υπερβαίνετε τη συνιστόµενη ηµερήσια δόση.  

Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό µέρος, σε θερµοκρασία 
µικρότερη των 25οC,. 
Κρατήστε το µακριά από µικρά παιδιά.  

Συµβουλευτείτε τον ιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, 
σας χορηγείται οποιαδήποτε φαρµακευτική αγωγή ή 
πάσχετε από κάποια ασθένεια.  

Μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χρήσης 
επικίνδυνων µηχανηµάτων . 

Μην το πάρετε εάν είστε αλλεργικός ή παρουσιάζετε 
υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του ή 
καταναλώνετε αλκοόλ.  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ : 
Νερό , 
Γαλακτωµατοποιητής : Γλυκερόλη ,  
Σταθεροποιητής : Monolaurate Polyoxyethylene , 
Μελατονίνη,  
Συντηρητικά: Σορβικό Κάλιο , Βενζοϊκό Νάτριο ,  
Ρυθµιστής οξύτητας : Κιτρικό οξύ ,  
Γλυκαντική ουσία : Σουκραλόζη 
Γεύση / Άρωµα 
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2 ψεκασµοί 60 λεπτά 

πρίν τον ύπνο 



Τί  είναι η 
µελατονίνη ; 

Το Melatonin spray της Euronatural είναι 
συµπλήρωµα διατροφής µε βάση τη 
µελατονίνη , ουσία η οποία χρησιµεύει στη 
µείωση του χρόνου που απαιτείται για την 
επίτευξη του ύπνου : 

• Ατόµων µε καθυστέρηση έλευσης ύπνου 

• Εργαζοµένων σε νυχτερινές βάρδιες , 

• Ηλικιωµένων που υποφέρουν από 
αϋπνίες, 

• Άτοµα µε jet - lag 

Η µελατονίνη είναι µία ορµόνη, που 
εκκρίνεται φυσιολογικά από τον 
οργανισµό και συγκεκριµένα από την 
επίφυση, ένα µικρό αδένα του 
εγκεφάλου. 

Η κύρια λειτουργία της µελατονίνης 
αφορά την παροχή της πληροφορίας 
στον οργανισµό οχετικά µε τη διάρκεια 
της ηµέρας και της νύχτας, ενεργώντας 
ως ένα είδος βιολογικού ρολογιού, µέσω 
του οποίου ο οργανισµός µας 
προσαρµόζεται στο περιβάλλον του. 

Η απότοµη αύξηση της επιθυµίας για 
ύπνο τη νύκτα συνήθως παρατηρείται 
δύο ώρες µετά την έναρξη της 
ενδογενούς παραγωγής µελατονίνης 
στον άνθρωπο. 

Η νυχτερινή παραγωγή της µελατονίνης 
από την επίφυση , είναι ιδιάιτερα 
σηµαντική για τη ρύθµιση του κύκλου 
ύπνου-αφύπνισης (κιρκαδιανού ρυθµού 
του σώµατος). 

Με την πάροδο των ετών, µειώνεται 
σηµαντικά η ενδογενής παραγωγή 
µελατονίνης και αυτός θεωρείται ότι είναι 
ο κύριος λόγος της αυξηµένης 
συχνότητας διαταραχών του ύπνου, η 
οποία παρατηρείται από τη µέση ηλικία 
και επιδεινώνεται µε την αύξηση της 
ηλικίας.  

Μάλιστα, έχει αποδειχθεί µειωµένο 
νυχτερινό ανώτατο σηµείο έκκρισης 
µελατονίνης στους ηλικιωµένους που 
υποφέρουν από αϋπνίες. 

Ποιά είναι η σηµασία 
της µελατονίνης ; 

Melatonin Spray  
της Euronatural


