
Samenstelling (per dagdosering: 2-3 dragees):
De aanbevolen dagdosering bevat 500 mg (2 dragees) tot 750 mg (3 dragees) valeriaanextract
en 170 mg (2 dragees) tot 255 mg (3 dragees) hopextract.

Ingrediënten: Valeriaanwortelextract 36%, hopextract 12%, suiker, antiklontermiddelen (talk, siliciumdioxide,
kaolin), rijstzetmeel, stabilisatoren (microkristallijne cellulose, cellulosepoeder, natriumcarboxymethylcellulose,
magnesiumstearaat), kleurstoffen (calciumcarbonaat, titaniumdioxide), geleermiddel (Arabische gom), vulstof
(butylmethacrylaat copolymeer), gedroogde glucosestroop, gemodificeerd zetmeel, emulgator (tragacanth),
glansmiddel (glycolmontanaat).

Toepassing
Voor een goede en gezonde nachtrust.

Eigenschappen
Valdispert Nacht is een natuurlijk en plantaardig middel op basis van valeriaan en hop.
Het valeriaanextract heeft een ontspannende, rustgevende en slaapopwekkende invloed.
Hop bevordert de natuurlijke nachtrust om zo lekker te slapen en uitgerust wakker te
worden. 

Waarschuwing
Valdispert Nacht niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen
en bij zwangerschap. Diabetici dienen rekening te houden met de in de dragees
verwerkte 166 mg saccharose en 14 mg lactose. 

Gebruiksaanwijzing
1 uur vóór het slapen gaan 2 – 3 dragees met water innemen. Dragees in het geheel
doorslikken. De aangegeven dagdosering niet overschrijden. 

Bijzonderheden
Valdispert Nacht is glutenvrij. Voedingssupplement. Voedingssupplementen niet
gebruiken als substituut voor een gevarieerde voeding. 

Bewaren
Buiten bereik van kinderen houden en bij kamertemperatuur (15 – 25°C) in de
originele verpakking bewaren. De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de 
onderzijde van de verpakking.

Inhoud
Valdispert Nacht is verkrijgbaar in verpakkingen van 40 dragees (in totaal 27,8 g).



Valdispert, natuurlijke rust binnen handbereik
Naast Valdispert Nacht heeft Valdispert nog andere producten:
Valdispert Rust – ontspannend en rustgevend;
Valdispert Stemming – ondersteunt een goede gemoedstoestand;
Valdispert Kids Rust – rustgevend in spannende situaties, bevordert de nachtrust
Valdispert Kids Omega – verbetert concentratie, geheugen en leerprestaties.

Valdispert Rust
Valdispert Rust is ontspannend en rustgevend in stressvolle situaties, bij spanning en
geestelijke inspanning en bevordert het concentratievermogen. Valdispert Rust bevat per
dragee 45 mg valeriaanextract. De sterkere variant, Valdispert Rust Extra Sterk, bevat per
dragee 125 mg valeriaanextract en helpt in extra stressvolle situaties, bij extra spanning en
geestelijke inspanning. Tevens bevordert Valdispert Rust Extra Sterk het concentratie-
vermogen.

Valdispert Stemming
Valdispert Stemming ondersteunt een goede gemoedstoestand en helpt bij een onrustig,
neerslachtig en moedeloos gevoel. Het zorgt voor nieuwe energie en vergroot het
uithoudingsvermogen. Valdispert Stemming bevat per dragee 60 mg valeriaanextract, 
100 mg rhodiola rosea en diverse vitaminen B. Deze combinatie heeft een ontspannende,
rustgevende en positieve invloed op de emotionele gesteldheid en de vitaminen B geven
nieuwe energie.

Valdispert Kids Rust
Valdispert Kids Rust is rustgevend in spannende situaties en bevordert een gezonde
nachtrust, speciaal voor kinderen van 1 tot 12 jaar. Valdispert Kids Rust bevat
valeriaan, passiebloem en oranje-appel, en deze stoffen hebben een rustgevende en
ontspannende invloed overdag. Oranje-appel zorgt daarnaast voor een goede smaak.
Slaapmutsje bevordert een gezonde nachtrust. 

Valdispert Kids Omega
Valdispert Kids Omega is een natuurlijk middel en bevat omega 3, omega 6 en
vitamine E. De omega vetzuren zijn van belang voor een goede ontwikkeling en
behoud van de gezondheid van uw kind en verbeteren concentratie, geheugen en
leerprestaties. Daarnaast zijn ze rustgevend bij druk gedrag, prikkelbare gevoelens
en innerlijke onrust.

B.V. Weesp

Voor meer informatie: 
Vemedia Informatielijn 0800 0233366 (gratis) of www.valdispert.nl 03
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