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Tonaxinum Forte + Melatonina na noc 60 tabletek KRÓTKA
DATA do 2022-02-28
 

Cena: 24,94 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

TONAXINUM® Forte na NOC to suplement diety zawierający melatoninę, standaryzowany na honokiol ekstrakt z kory magnolii oraz
ekstrakty z szyszek chmielu i melisy. Dzięki składnikom pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie oraz wspomaga
prawidłowy sen.
Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie*. Ponadto przyczynia się do łagodzenia subiektywnego odczucia
zespołu nagłej zmiany strefy czasowej.
Ekstrakt z szyszek chmielu wspomaga prawidłowy sen oraz działa kojąco na układ nerwowy.
Ekstrakt z liści melisy wspomaga odprężenie i zdrowy sen.
Ekstrakt z kory magnolii przyczynia się do utrzymania dobrego samopoczucia fizycznego.
Jedyny produkt w kategorii preparatów na sen, który zawiera ekstrakt z kory magnolii łagodzący objawy menopauzy.

Zastosowanie:

Preparat stosowany jako wsparcie dla osób, które chcą się wyciszyć po dniu pełnym emocji i stresu i/lub mających problemy z
zasypianiem.

Dla kogo:

Dla osób dorosłych
*korzystne działanie występuje po spożyciu 1 mg melatoniny na krótko przed snem
 korzystne działanie występuje przy spożywaniu 0,5 mg melatoniny krótko przed snem pierwszego dnia podróży i przez kolejne kilka
dni po przybyciu do celu podróży
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Skład:

Ekstrakt z szyszek chmielu (Humulus lupulus), ekstrakt z kory magnolii (Magnolia officinalis) zawierający 2% honokiolu, ekstrakt z liści
melisy (Melissa officinalis), celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, sól sodowa karboksymetylocelulozy -substancja
spulchniająca, dwutlenek krzemu i stearynian magnezu – substancje przeciwzbrylające, hydroksypropylometyloceluloza – substancja
glazurująca, hydroksy-propyloceluloza i kwas stearynowy – substancje przeciwzbrylające, dwutlenek tytanu -barwnik, błękit brylantowy
FCF – barwnik, indygokarmina – barwnik.

Stosowanie:

1 – 2 tabletki powlekane raz dziennie.
Tabletkę należy połknąć i popić wodą. Preparat przyjmować i podczas lub po posiłku pół godziny przed snem.

 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Preparat może osłabiać koncentrację i szybkość reakcji oraz wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń
mechanicznych w ruchu.

Przeciwwskazania:

Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.
  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
  Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
  Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Przechowywać w temperaturze pokojowej.
  Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
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