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Освежаващ сън за светли активни дни
Ново натурално решение за по-добър сън
Повече от 1 на всеки 4 човека в света са изпитвали
разстройства на съня. Хората са склонни да търсят
природни решения, за да избегнат страничните ефекти на
приспивателните (пристрастяване, сънливост).
Като експерт в решенията за психически баланс, GPE
създаде Saffr’Active® за насърчаване на натуралното и
бързо възстановяване на съня, без странични ефекти.
Saffr’Active® е екстракт от шафран (Crocus Sativus)
характеризиращ се с тяхната уникална стандартизация.

Клинично доказана ефективност
Проведено е контролирано изследване на случаен
принцип върху 30 здрави субекта на възраст 25-65г. Ефективността е оценена, като са
използвани въпросници за оценка.
Saffr’Active® помага при заспиване,
подобрява качеството на съня и
позволява да се събудите добре
отпочинали.
Установено е, че Saffr’Active®
значително подобрява качество на съня
при 100% от пациентите.

 Подобрява качеството на съня

 Подобрява умствената активност

 Подобрява настроението

 Намалява умората

Групата
пациенти
третирани
с
Saffr’Active® се чувстват значително помалко
уморени
в
сравнение
с
пациентите, третирани с плацебо от
първата седмица на експеримента.
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Ползи за здравето
Клинично е доказано, че освен ползотворното влияние върху съня, екстрактът от
шафран има и други ползи върху психиката като:
 Намаляване на леката депресия
 Намалява умствената умора
 Намаляване на симптомите на психическия стрес

Пет причини да изберете Saffr’Active®
1. Ефективност: клинично доказано подобряване на съня
2. Първокласно качество: 100% чист без примеси, най-високо качество
суровини
3. Безопасност
 пълна проследимост;
 без странични ефекти
 не води до пристрастяване
4. Лесен за формулиране
 ефикасен при малко количество
 предлага се в прахообразна и течна форма
5. Многостранни приложения: различни целеви групи клиенти

Технически данни
Търговско име

Saffr’Active®

Описание

Crocus sativus екстракт от червени влакна

Активни съединения

Crocin (HPLC)
Safranal

Форма

Прахообразна или течна
Без вкус и без аромат

Препоръчителна доза

30 mg/ден (1х30mg или 2х15mg)
за прием от 4 до 6 седмици

Приложение

Хранителни добавки: таблетки, капсули, сашети, сиропи
Храни и напитки: плодови сокове, сладки, шоколади, супи,
сосове и други.
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