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Depresanum, 60 tabletek powlekanych
 

Cena: 36,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 18 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Depresanum, suplement diety w postaci tabletek powlekanych. Przeznaczony dla osób dorosłych. Zawiera 5 składników aktywnych:
kwiat szafranu, inozytol, L-tryptofan, kwas foliowy oraz witaminę B6.

Ekstrakt z kwiatu szafranu wspiera równowagę emocjonalną, pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
Witamina B6 oraz kwas foliowy wspomagają organizm w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz przyczyniają
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
L-tryptofan bierze udział w powstawianiu serotoniny.
Inozytol (izomer glukozy) jest ważnym prekursorem licznych neuroprzekaźników drugorzędowych w komórkach
eukariotycznych (głównie IP3 i DAG) oraz hormonów.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety osób dorosłych w okresach obniżonego nastroju (np. podczas okresu jesienno-zimowego), w tym jako wsparcie u
kobiet w zespole napięcia przedmiesiączkowego, oraz w okresie menopauzalnym.

Zalecane spożycie

1 tabletka powlekana dwa razy dziennie podczas posiłku,
Połknąć i popić wodą, przyjmować podczas posiłku, najlepiej rano i wieczorem.

Skład
Substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, inozytol, l-tryptofan, ekstrakt z kwiatu szafranu (Crocus Satvus L.), substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja
glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza, barwnik - dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja wypełniejąca - sorbitol, substancje glazurujące - glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon i guma arabska,
barwnik - tlenki i wodorotlenki żelaza, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy),
substancja przeciwzbrylająca - kwasy tłuszczowe.

2 tabletki zawierają: inozytol 200 mg, L-tryptofan 200 mg, ekstrakt z kwiatu szafranu 30 mg, witamina B6 0,420 mg (30%)*, kwas foliowy
200 µg (100%)*.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Preparat nie powinien być stosowany podczas ciąży. Kobiety karmiące, a także osoby przyjmujące leki antydepresyjne, przed
zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem

Dodatkowe informacje

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i zdrowego trybu życia.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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