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LEAFLET 

justsleep
 

Comprimidos revestidos por película 

Suplemento alimentar com melatonina, extrato de valeriana e extrato de lúpulo 

Sono natural e relaxado 

     

Muitas pessoas sofrem transtornos do sono. As consequências destes transtornos são 

múltiplas e geralmente afetam o bem-estar e o rendimento físico. As causas mais comuns 

destes transtornos são o nervosismo e a agitação. 

 

O que contém uma embalagem de justsleep


? 

Uma embalagem de justsleep


 contém 15 ou 30 comprimidos revestidos por película 

branca brilhante. 

 

O que é justsleep


? 

Justsleep® é um suplemento alimentar que contém valeriana, lúpulo e melatonina. 

Esta combinação de ingredientes ajuda as pessoas que têm dificuldade em adormecer, 

contribuindo para um sono natural e relaxado. 

 

A melatonina é uma substância produzida pelo corpo de forma natural e que regula o 

nosso ritmo circadiano (ciclo de sono-vigília). Ao longo da vida, o corpo produz 

quantidades menores de melatonina e isto pode alterar o ritmo habitual de sono. Como 

resultado, pode prolongar-se o período de tempo necessário para adormecer e fazer com 

que a pessoa desperte várias vezes durante a noite. 

A melatonina contribui para reduzir o tempo necessário para adormecer*, como 

confirmado pelo comité científico da Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos (EFSA). *O efeito benéfico é obtido consumindo 1 mg de melatonina ao 

deitar. 

 

Os extratos de valeriana e lúpulo são extratos vegetais usados tradicionalmente no 

controlo do sono e do nervosismo, favorecendo um sono natural e relaxado. 

 

Como deve ser tomado justsleep


? 

Adultos: recomenda-se a toma de 1 comprimido 30 minutos antes de dormir, com um 

copo de água. Não deve ser excedida a toma diária recomendada. 

 

Este suplemento alimentar não deve ser utilizado como substituto de uma dieta variada e 

equilibrada e de um modo de vida saudável. 

 

Tolerabilidade de justsleep


 

Não foram observados efeitos adversos com a dose diária recomendada. Em doses 

elevadas, pode causar dores de cabeça transitórias ou sintomas gastrointestinais ligeiros. 

Não se observaram interações com substâncias calmantes ou com propriedades similares. 
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Ainda assim, evite a toma simultânea de outras substâncias durante o uso de justsleep


. 

Não ingira quantidades excessivas de álcool enquanto está a tomar justsleep


. 

 

Quando não se recomenda justsleep


? 
Não se recomenda a toma: 

 Se é alérgico (tem hipersensibilidade) a qualquer um dos seus componentes; 

 Por menores de 18 anos; 

 Por mulheres grávidas ou a amamentar, por falta de dados sobre a utilização do 

produto nessas situações; 

 Durante a condução de veículos ou utilização de máquinas, pois pode diminuir a 

capacidade de reação e condução. 

 

O que contém justsleep


? 

Ingredientes: Agente de volume: Carbonato de Cálcio; Extrato Seco de Valeriana 

(Valeriana officinalis L., raiz); Extrato Seco de Lúpulo (Humulus lupulus L., estróbilo); 

Agente de Volume: Celulose Microcristalina; Antiaglomerante: Carboximetilcelulose de 

Sódio Reticulada; Agente de Revestimento: Hidroxipropilmetilcelulose; 

Antiaglomerantes: Dióxido de Silício (nano), Sais de Magnésio de Ácidos Gordos, 

Beenato de Glicerilo; Corante: E 171; Agentes de Revestimento: Goma-Laca, Ésteres 

Acéticos de Mono e Diglicéridos de Ácidos Gordos; Aroma: Vanilina; Melatonina; 

Agente de Revestimento: Polivinilpirrolidona. 

 

Sem açúcares adicionados. 

 

Por toma diária (1 comprimido) VRN * 

Extrato Seco de Valeriana 200 mg ** 

Extrato Seco de Lúpulo   200 mg ** 

Melatonina   1 mg ** 

* Valor de Referência do Nutriente estabelecido no Regulamento (UE) nº 1169/2011 de 25 de outubro de 2011. 

** VRN não estabelecido. 

 

Como deve ser armazenado justsleep


? 

Manter o produto fora do alcance das crianças. Conservar na embalagem de origem em 

lugar fresco, seco e ao abrigo da luz. Não conservar a temperatura superior a 25 ºC. 

Não utilize justsleep
 

depois da data indicada na embalagem. A data de durabilidade 

mínima corresponde ao último dia do mês indicado. 

 

 

Suplemento Alimentar. 

Embalagens de 30 comprimidos. Quantidade líquida: 29,4 g 

Embalagens de 15 comprimidos. Quantidade líquida: 14,7 g 

Consumir de preferência antes do fim de/ Lote: Ver embalagem. 
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Fabricante:  

S.I.I.T. Srl 

Vía Ariosto 50/60 

20090 Trezzano sul Naviglio 

Milão, Itália 

 

Distribuído por:  

Decomed Farmacêutica, Lda. 

Rua Sebastião e Silva, 56 

2745-838 Massamá 

Portugal 

 

Conclusão da última revisão: 09/2018 


