
Story line
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Story part 1:
Sleep is a key concern for French consumers

However they are reluctant to treat themselves as they fear addiciton.
In the meantime they are #1 consumer of sleep aids drugs

Sleep is a vicious circle and it is at the core of the 360 health or pure trend.

 Action 1: increase VMS market- capture share from drugs + overall increase

Story part 2:
Novanuit: breakthrough results on the market thanks to great investment and effective marketing mix

Effective TV campaign, PoS, digital

Threats: change in positionning of competitors which is now effective. Plus risk on many references for the pharmacist, need
to be in their mind and reco!

Keep increasing consumer awareness (do we have data? Did not see any)
Action 2 : keep building brand awareness and start building brand loyalty to secure the NTA core business and prepare the 

market for inno
Use assortment lever to continue securing business

Increase frequency on Novanuit

Story part 3:
Innovating wisely on Novanuit:

We have a winning SKU with NTA
Few brands managed to secure more than 1 SKU, max of range being 4 SKUs

Therefore brand pipeline and architecture are key
 Show previous concept tested

 Pre-launch melatonine key take-away
 Plus competition is fierce, few SKUs have DN, risk of portfolio dilution if too many SKUs however consumers are willing to 

try new galenic or benefits
 Overlap vs stress category

SUPLEMENT DIETY



Problemy ze snem – czyli…

71% Polaków kiedykolwiek doświadczyło problemów ze snem.1

Czy to oznacza, że po prostu nie mogli zasnąć?

Niekoniecznie – problemy ze snem są złożone.

1. Brand Performance Tracker, SSI (Survey Sampling International), Poland, 2017, sample = 2000
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NOWOŚĆ! NOVANOC POTRÓJNE WSPARCIE.
UNIKALNY SKŁAD 2 POTRÓJNIE WSPIERA ZDROWY SEN:

UŁATWIA 
SZYBSZE 
ZASYPIANIE
(Melatonina)

WSPOMAGA 
NIEPRZERWANY 
SEN
(Pozłotka kalifornijska & 

melisa)

WSPIERA 
REGENERUJĄCE 
DZIAŁANIE SNU
(Passiflora)

1 2 3

BEZ EFEKTU PRZYZWYCZAJENIA SUPLEMENT DIETY

Zalecane spożycie

SAPL.CSTN.19.01.0102



Kompleksowy i unikalny skład, 
odpowiada na 3 problemy ze snem 2

Melatonina
UŁATWIA 
SZYBSZE 
ZASYPIANIE

Pozłotka kalifornijska i 
melisa WSPOMAGA 

NIEPRZERWANY 
SEN Passiflora 

WSPIERA 

REGENERUJĄCE 
DZIAŁANIE SNU

1

2
3
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Melatonina
Na podstawie badań klinicznych przeanalizowanych przez EFSA, Komisja Europejska wydała rozporządzenie, 
które potwierdza działanie określonych dawek porcji melatoniny w suplementach diety.
Dawki Porcje występujące w suplementach diety mogą również występować w lekach.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 432/2012 z dnia 16 maja 2012r.

0,5mg
Pomaga złagodzić subiektywnie odczucie zespołu nagłej 

zmiany strefy czasowej (jet lag)

1mg
Pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na 

zaśnięcie

Melatonina zawarta w Novanoc wspomaga sen w połączeniu z naturalnymi ekstraktami
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Pozłotka kalifornijska
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MelisaPassiflora
Otwarte badanie kliniczne 
potwierdziło wykorzystanie passiflory 
w celu wsparcia jakości snu.

Passiflora zawiera flawonoidy 
umożliwiające inicjację fazy snu 
głębokiego oraz jej podtrzymanie, 
dzięki czemu sen jest bardziej 
regenerujący, a  dzień pełen energii 4-5

Ekstrakt z melisy jest 
stosowany w suplementach diety 
mających na celu wsparcie organizmu 
w walce z lękiem, stresem i/lub 
problemami snu.

Otwarte badanie kliniczne wykazało 
korzystny wpływ wyciągu z melisy na 
parametry snu 6
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SUPLEMENT DIETYPodmiot wprowadzający do obrotu: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
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NOVANOC suplement diety

Postać: kapsułki

Zawartość składników aktywnych w zalecanej do spożycia porcji dziennej:

2 kapsułki: 500 mg wyciągu z ziela passiflory (Passiflora incarnata);  1 mg melatoniny; 12 mg wyciągu z kwiatów pozłotki kali fornijskiej (Eschscholzia californica); 135 mg wyciągu z liści melisy lekarskiej (Melissa officinalis); 

0,42 mg witaminy B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 30% RWS*.

[RWS – referencyjna wartość spożycia].

Zalecane spożycie:

2 kapsułki na dobę, przyjmować w przedziale od 30 minut do 1 godziny przed pójściem spać. 

Program 15 dni. W razie potrzeby można powtórzyć.

Suplement diety Novanoc jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety jest niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Stosowanie u osób będących pod kontrolą lekarza, u kobiet w ciąży lub karmiących wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Podmiot wprowadzający do obrotu: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
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