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Depresanum, 30 tabl stres poprawa nastroju
 

cena: 21,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki powlekane

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie układ nerwowy

Opis produktu
 

ekstrakt z kwiatu szafranu – dzięki antyoksydacyjnym właściwościom składników aktywnych zmniejsza nasilenie stresu oksydacyjnego
i stanu zapalnego

witamina B6 – wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego, zmniejsza uczucie znużenia i zmęczenia

L-tryptofan – substancja ta łatwo przenika z krwiobiegu do mózgu, jest prekursorem serotoniny

inozytol – korzystnie wpływa na pracę układu nerwowego.

Wskazania

Depresanum znajduje zastosowanie:

w stanach zmiennego nastroju,

w trudnych sytuacjach życiowych w celu utrzymania równowagi emocjonalnej,

u kobiet aktywnych zawodowo, również u kobiet z PMS (zespół napięcia przedmiesiączkowego),

u kobiet przed przekwitaniem oraz w trakcie przekwitania (podczas wahań nastroju związanych z okresem menopauzy),

u mężczyzn odczuwających zmiany nastroju, niestabilność emocjonalną.

Działanie

Wspomaga utrzymanie pozytywnego nastroju (kwiat szafranu); zmniejsza uczucie znużenia i zmęczenia (kwas foliowy); wspomaga
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 prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (witamina B6).

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka powlekana dwa razy dziennie podczas posiłku.

Tabletkę należy połknąć i popić wodą. Produkt przyjmować podczas posiłku, najlepiej rano i wieczorem.

Skład

1 tabletka zawiera:

200 mg: inizytolu
200 mg: tryptofanu
30 mg: ekstraktu z kwiatów szafranu
0,42 mg: witaminy B6 (30% RDA)
200 mcg: kwasu foliowego (100% RDA)

Uwagi do stosowania

Suplementu diety Depresanum nie należy stosować w przypadku 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.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NOVASCON PHARMACEUTI
 

Parametry

Wybierz moc 5 mg (0,00 PLN)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

