
Probuďte se svěží a plni energie po příjemném spánku.

Složky doplňku stravy LUNESTIL® obsažené v unikátní 
duokapsli (DRcaps®) se zpožděným uvolňováním 
napomáhají: 
• odpočinku a relaxaci před usnutím
• snazšímu usínání
• kvalitnímu nočnímu spánku
Začněte se probouzet svěží a plní energie po příjemném 
spánku. LUNESTIL® nezpůsobuje návyk, závislost ani 
ospalost po probuzení.

Doplněk stravy

Duokapsle doplňku stravy Lunestil® obsahují vitamin 
B6 a navíc levandulový olej a extrakt z mučenky, 
které přispívají ke kvalitnímu a zdravému spánku, 
a tak se ráno po probuzení budete cítit odpočatí. 

LUNESTIL® obsahuje kombinaci cenných složek  
v revoluční formě duokapslí (jedna kapsle má uvnitř 
druhou kapsli). Tato unikátní kombinace podporuje 
duševní relaxaci před usnutím a přispívá ke zdravému 
nočnímu spánku – nezpůsobuje návyk ani ospalost 
po probuzení. Nekvalitní spánek může být způsoben 
různými faktory, jako jsou dočasný stres, špatná spánková 
hygiena, změny životního stylu nebo emočně nabité 
situace. Stres a napětí způsobují, že jste stále ve střehu. 
Pokud jste v napětí, je obtížné, abyste v noci dosáhli 
kvalitního spánku. Opakovaný nekvalitní spánek Vás může 
dostat do začarovaného kruhu. Během dne se nemůžete 
soustředit a jste méně výkonní. Kvůli tomu se pak můžete 
v noci často trápit. 

SLOŽENÍ A ZPŮSOB ÚČINKU
LUNESTIL® obsahuje následující složky: 

• Esenciální olej z levandule lékařské (Lavandula 
Angustifolia Mill. 80 mg)

 Levandule lékařská (Lavandula Angustifolia Mill.) je 
bylina po staletí používaná pro relaxaci. Přisuzují se 
jí relaxační účinky a přispívá ke kvalitnímu nočnímu 
spánku. Olej se získává parní destilací z květů této 
rostliny. Při vývoji produktu LUNESTIL® byla vybrána 
levandule lékařská v množství 80 mg pro relaxaci před 
usnutím a pomoc s usínáním.

•  Mučenka pletní (Passiflora incarnata 200 mg) 
 Mučenka pletní pochází z teplejších oblastí Severní  

a Jižní Ameriky, kde je používána původními obyvateli 
jako uklidňující prostředek. V západním světě se 

mučenka pletní používá ke zlepšení kvality spánku a je 
také rozsáhle vědecky studována. Vnitřní kapsle produktu 
LUNESTIL® obsahuje 200 mg extraktu z mučenky pletní, 
která přispívá ke kvalitnímu a zdravému nočnímu spánku.

 
•  Vitamin B6 
 Vitaminu B6 obsažený v produktu LUNESTIL® 
 přispívá k normální činnosti nervové soustavy a ke 

snížení míry únavy a vyčerpání, abyste se probudili 
svěží po kvalitním nočním spánku.

Tento doplněk stravy obsahuje unikátní kombinaci 
složek, které přispívají ke zdravému a příjemnému 
spánku. Nezpůsobuje návyk ani ospalost po probuzení.

JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE: 
LUNESTIL® je inovativní nejen unikátní kombinací silných 
aktivních složek, ale také způsobem jejich uvolňování  
z duokapsle, jež byl rozsáhle zkoumán a optimalizován. 

Vnější kapsle produktu LUNESTIL® obsahuje 80 mg 
levandule lékařské, jež se jako první po požití z duokapsle 
uvolňuje a vstřebává. Její podpůrné relaxační a uklidňující 
účinky Vás optimálně připraví na kvalitní noční spánek. 
Vnitřní kapsle produktu LUNESTIL® pomocí technologie 
zpožděného uvolňování postupně dodává obsažené 
složky do těla přibližně 1 hodinu po požití tak, aby účinek 
produktu LUNESTIL® mohl být dovršen až po usnutí. 
Vnitřní kapsle obsahuje mučenku pletní a vitamin B6.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ: 
LUNESTIL® je určen pro užívání u dospělých od 18 let. 
Doporučené denní dávkování je 1 duokapsle denně  
1 hodinu před ulehnutím. 
Užívá se se sklenicí vody, s jídlem nebo bez jídla. 
Neužívejte produkt LUNESTIL® vleže. 

DALŠÍ DOPORUČENÍ: 
O použití produktu LUNESTIL® během těhotenství nebo 
kojení nejsou k dispozici žádné klinické údaje. Podávání 
produktu LUNESTIL® během těhotenství/kojení se  
z preventivních důvodů nedoporučuje. 
Doplňky stravy nejsou náhradou vyvážené a pestré stravy 
a zdravého životního stylu. Nepřekračujte doporučené 
denní dávkování. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
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a zdravého životního stylu. Nepřekračujte doporučené 
denní dávkování. 
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Neužívejte produkt LUNESTIL®, pokud jste alergický(á) 
na kteroukoli složku tohoto produktu, nebo pokud máte 
poruchu funkce jater. 
LUNESTIL® může mít vliv při řízení vozidel a na provádění 
nebezpečných úkonů.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: 
Gastrointestinální potíže (jako je regurgitace, tj. návrat 
polknuté potravy zpět do hltanu a úst / regurgitace s 
levandulovým aroma). Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli 
z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.

SLOŽENÍ:
Hydrogenovaný slunečnicový olej; extrakt z mučenky 
pletní (Passiflora incarnata); rybí želatina; olej z levandule 
lékařské (Lavandula angustifolia); plnidlo: mikrokrystalická 
celulosa; pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6); želírující 
látka: guma gellan; barvivo: měďnatý komplex chlorofylinů.

Obsah jedné duokapsle

Extrakt z mučenky pletní 200 mg

Esenciální olej z levandule lékařské 80 mg

Vitamin B6 2,0 mg (143 %)*
*Referenční hodnota přijmu dle Nařízení (EU) č. 1169/2011.

Vnější kapsle je tvořena rybí želatinou. Vnitřní kapsle je 
rostlinného původu. Bez laktózy a bez lepku. 
LUNESTIL® je doplněk stravy nejvyšší kvality, vyrobený 
podle nejpřísnějších standardů jakosti. 

BALENÍ:
Krabička obsahuje 15 duokapslí. 
Dostupné především v lékárně.
Čistá hmotnost 15 duokapslí: 12 g 

UCHOVÁVÁNÍ:
Uchovávejte v původním obalu při pokojové teplotě.
Minimální trvanlivost do konce: 
viz datum minimální trvanlivosti na obalu (měsíc/rok) 

DISTRIBUTOR v ČR:
STADA PHARMA CZ s.r.o. 
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

LUNESTIL® je ochranná známka společnosti 
STADA Arzneimittel AG

DRcaps® je ochranná známka společnosti Lonza nebo 
jejích přidružených společností

Více informací naleznete na: 

www.stada-pharma.cz
www.lunestil.cz 
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