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MELAMIL DORMINSTANT 

 

Suplemento alimentar com magnésio, L-triptofano, niacina, vitamina B5, 
B6, B12 e melatonina 

 

                                                
 
PESO NETO:  

24 saquetas de 2,4 g cada uma (57,6 g / embalagem) ℮  
 
INGREDIENTES:  

Edulcorantes: sorbitol, manitol, aspartame, sucralose; Óxido de magnésio; citrato de 
sódio; L-triptofano; Sabores; Conservantes: dióxido de silício, sais de magnésio de 
ácidos graxos; ácido cítrico; nicotinamida; D-pantotenato; cálcio; Cianocobalamina; 
cloridrato de piridoxina; melatonina 
 
COMPOSIÇÃO 

 
ANALISE MÉDIO Por dose (1 saqueta 2,4g) %VRN saqueta* 

Magnésio 250 mg 67% 

L-Triptofano 200 mg  

Melatonina 1 mg  

Niacina 20 mg 125% 

Vitamina B6 2 mg 143% 

Vitamina B12 2,5 µg 100% 

Vitamina B5 6 mg 100% 

*VRN: Valores nutricionais de referência 
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DOSE DIÁRIA RECOMENDADA:  
1 saqueta por dia, 1 vez por dia (30-60 minutos antes de dormir) 
 
VIDA MÉDIA: 36 meses 
 

CONSERVAÇÃO:  
Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor (15-25⁰C) A indicação: 
“Consumir de preferência até ao fim de” corresponde ao produto corretamente conservado 
no frasco e sem abrir. Depois de abrir deve consumir em 4 semanas. 
 

ALÉRGENEOS: 
Livre de alérgenos mencionados no Anexo II do Regulamento Europeu 1169/2011. 
Sem glúten, sem leite ou os seus derivados incluindo lactose, sem soja, ovos, crustáceos, 
peixes, amendoim, nozes ou seus derivados, entre outros) 
 

AVISOS IMPORTANTES 
 Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substituto de um regime 

alimentar equilibrado. Não superar a doce diária recomendada. 

 Manter fora do alcance de crianças com idade inferior a 3 anos. 

 O consumo excessivo pode produzir efeitos laxativos. 

 O rótulo deve indicar "Contém apartame (uma fonte de fenilalanina)" onde o sal 
aspartame /aspartame-acessulfame é designado na lista de ingredientes apenas por 
referência ao número E. O rótulo deve indicar "Contém uma fonte de fenilalanina" onde 
o aspartame O sal /aspartame-acesulfame é designado na lista de ingredientes pelo seu 
nome específico. 

 
PREPARAÇÃO  
Administrar o produto diretamente na boca ou diluir em um copo de água de acordo com 
a preferência pessoal. 
 
Qualquer informação que não seja obrigatória é prestada voluntariamente, de acordo com 
o critério da empresa que comercializa este produto, em consonância com a legislação em 
vigor, com especial atenção ao disposto no Reg. (EU) No. 1169/2011, alterado pelo Reg. (CE) 
n. 1924/2006. O controle gráfico da Inpharma cobrirá apenas os dados da sua competência 
neste documento. 
 
 


