


- Тоді можу запропонувати Вам комплексний рослинний засіб
ІЗІ НАЙТ, який допомагає полегшити засинання, покращити
якість сну і підтримати бадьорість протягом дня.

- Доброго дня! Я маю проблеми зі сном. 
Що Ви можете порекомендувати?

- Вас цікавить засіб на рослинній основі або хімічний? Рекомендую
звернути увагу на снодійні з натуральним складом, оскільки вони є
більш безпечними і не порушують фізіологічну структуру сну.

- Краще на натуральний, без хімії

- Рекомендую Вам придбати цілу упаковку, оскільки потрібно

приймати по 1-2 капсули за 1-1,5 години до сну. Для нормалізації

структури сну краще використовувати їх протягом 2 тижнів.

- Дайте, будь ласка, валеріану

- А з якою метою Ви приймаєте цей препарат?

- Вона допомагає мені заснути

- Можливо, Вам порекомендувати комплексний засіб ІЗІ ЗНАЙТ, який

окрім Валеріани містить Хміль і Лаванду? Він допомагає не тільки

легше заснути, а й полегшує пробудження та допомагає відчувати

себе бадьоріше протягом дня.

- Так, давайте 1 блістер, спробую

НАТУРАЛЬНЕ СНОДІЙНЕ

ВАЛЕРІАНА



- Рекомендую ІЗІ НАЙТ. Це рослинний засіб, який полегшує засинання, та
покращує якість сну. ІЗІ НАЙТ містить у складі натуральні компоненти,
які дозволені для тривалого застосування і не викликають залежності.

- Добрий день! Мені потрібен блістер … (доксиламін)?

- А Ви часто маєте проблеми зі сном?

- Так, я часто маю труднощі з засинанням.

- Звертаю Вашу увагу, що ці ліки  не дозволені для тривалого 
застосування, через швидке звикання до засобу та ризик 
небажаних явищ. Можливо, Вам порадити щось безпечніше, що 
Ви зможете застосовувати без обмежень?

- Зауважу, що це лікарський засіб, що використовується лише за

призначенням лікаря. Він може викликати небажані реакції, а також

порушити структуру сну. Корекцію безсоння краще починати з м'яких

засобів на рослинній основі, які допоможуть привести в норму нервову

систему, збільшити кількість і якість сну. Рекомендую використовувати ІЗІ

НАЙТ. Комплексний рослинний склад допомагає нормалізувати сон,

полегшити засинання і зменшити кількість нічних пробуджень.

- Добрий день! Дайте будь-ласка ……(Z-препарат).

- Доброго дня! Ви маєте рецепт лікаря?

- Ні, я прочитала в інтернеті, що він добре 

допомагає заснути.

РЕЦЕПТУРНІ СНОДІЙНІ

ДОКСИЛАМІН

- Так, будь-ласка. 



- Доброго дня, я часто прокидаюся вночі

і довго не можу заснути після цього. Що

можете порекомендувати?

- Рекомендую рослинний комплекс ІЗІ НАЙТ , він містить екстракт
Валеріани, Лаванди і Хмелю. Він допомагає полегшити засинання,
зменшує кількість нічних пробуджень, підвищує якість сну і допомагає
зберігати бадьорість протягом дня

- А скільки треба? А дітям його теж можна приймати?

- ІЗІ НАЙТ  дозволений до застосування з 12 років. При безсонні 

треба вживати по 1-2 капсули за 1-1.5 години до сну

- Доброго дня! Мені потрібні якісь вітаміни для
бадьорості. Зранку просипаюся і вже втомлена.
Сонливість дуже заважає на роботі

- А Ви не маєте проблеми зі сном? Вчасно лягаєте спати?

- Лягаю ніби вчасно, та намагаюся спати 8 
годин. Але сон дивний. Я легко просинаюся 
вночі і не можу заснути достатньо міцно. 

- Скоріш за все, Ваші проблеми пов`язані з порушеннями сну, а не з
нестачею вітамінів. До недостатньої якості сну можуть призводити
багато чинників, і, як результат, фізіологічна структура сну порушується
і організм не може повноцінно відпочити вночі. Саме тому протягом
дня турбує сонливість і втома. Рекомендую Вам вживати ІЗІ НАЙТ . Він
допоможе зробити Ваш сон повноцінним та якісним, а день легким і
бадьорим.

ДЕННА БАДЬОРІСТЬ

НІЧНІ ПРОБУДЖЕННЯ


