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Depresanum tabletki powlekane, 60 tbl
 

Cena: 44,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Depresanum® to suplement diety, którego składniki wspomagają utrzymanie pozytywnego nastroju (kwiat szafranu), pomagają
zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia (kwas foliowy) oraz wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (witamina
B6).

W swoim składzie zawiera 5 składników aktywnych: kwiat szafranu, inozytol, L-tryptofan, kwas foliowy oraz witaminę B6.

Zastosowanie:
Preparat znajduje zastosowanie u osób w okresach obniżonego nastroju (np. podczas okresu jesienno-zimowego), w tym jako wsparcie
u kobiet w zespole napięcia przedmiesiączkowego, oraz w okresie menopauzalnym.

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

Składnik 2 tabletki % RWS*

Inozytol 200 mg **
L-tryptofan 200 mg **
Ekstrakt z kwiatu szafranu 30 mg **
Witamina B6 420 µg 30
Kwas foliowy 200 µg 100

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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** brak ustalonej referencyjnej wartości spożycia

Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu: 1 tabletka powlekana dwa razy dziennie podczas posiłku, najlepiej rano i wieczorem.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Preparat nie powinien być stosowany podczas ciąży. Kobiety karmiące, a także osoby przyjmujące leki antydepresyjne, przed
zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem. 

Informacje dodatkowe: Żaden ze składników preparatu nie posiada właściwości fotouczulających. 

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15 - 25°C), w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i
światłem.

Opakowanie: 30 tabletek powlekanych – 18,9 g (30 tabletek po 630 mg)

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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