
 

Produktová informace 

Positivum 
Doplněk stravy 

30 tablet 
Melissa officinalis 
Humulus lupulus 

Crocus sativus 
 
- extrakt z meduňky lékařské 
přispívá k udržení pozitivní nálady, k relaxaci a spánku 
- extrakt z chmele otáčivého 
podporuje normální činnost nervové soustavy, podporuje dobrý spánek a má uklidňující účinek  
 
Doplněk stravy Positivum díky extraktu z meduňky lékařské přispívá k udržení pozitivní nálady, k 
relaxaci a spánku a díky extraktu z chmele otáčivého podporuje normální činnost nervové 
soustavy, podporuje dobrý spánek a má uklidňující účinek při nervovém napětí nebo při 
podráždění. 
 
Hmotnost: 5,42 g 
 

 Denní dávka 3 tablety 

Extrakt z meduňky lékařské 150 mg* 

Extrakt z chmele otáčivého 75 mg* 

Extrakt ze šafránu setého 3,75 mg* 

*referenční hodnota příjmu není stanovena 

Extrakt z meduňky lékařské přispívá k udržení pozitivní nálady, k relaxaci a spánku. 
Extrakt z chmele otáčivého podporuje normální činnost nervové soustavy, podporuje dobrý 
spánek a má uklidňující účinek. 
Extrakt ze šafránu setého podporuje udržování správného duševního zdraví, napomáhá pozitivní 
náladě a relaxaci. 
 
Doporučené denní dávkování: Dospělí: 1 tableta 3x denně. Nepřekračujte doporučenou denní 
dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. Vyvážená a pestrá strava a zdravý životní 
styl jsou důležité. 
Upozornění: Neužívejte při alergii na kteroukoli složku přípravku. Používání přípravku u osob 
řídících vozidla a obsluhujících stroje se nedoporučuje. O vhodnosti užívání přípravku během 
těhotenství a kojení se poraďte se svým lékařem. Přípravek by neměl být kombinován s jinými 
přípravky se sedativními a / nebo spacími vlastnostmi. Pokud současně užíváte antidepresiva, 
poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem. Produkt není vhodný pro děti a mladistvé. 
Uchovávání: Uchovávejte v originálním obalu při teplotách do 25 °C. Chraňte před světlem a 
vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Složení: plnidlo: celulóza, extrakt z meduňky lékařské, extrakt z chmele otáčivého, leštící látky: 
hydroxypropylmetylcelulóza a hořečnaté soli mastných kyselin, extrakt ze šafránu setého, 
protispékavé činidlo: oxid křemičitý, barvivo: oxid titaničitý, leštící látka: hydroxypropylcelulóza, 
barviva: chinolinová žluť, hněď HT, brilantní čerň PN a zeleň S, leštící látky: včelí vosk, karnaubský 
vosk. 
Chinolinová žluť může mít nepříznivý účinek na aktivitu a koncentraci u dětí. 
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