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Tonaxinum Forte na dzień, 30 tabletek
 

Cena: 19,68 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

TONAXINUM® Forte na Dzień to suplement diety zawierający standaryzowany ekstrakt z korzenia i liści Withania somnifera
SENSORIL®, kwas pantotenowy oraz witaminę B6.
Ekstrakt z Withania somnifera (Ashwagandha) przyczynia się do zwiększenia odporności organizmu na stres, wspiera zachowanie
stabilności emocjonalnej, wspomaga procesy uczenia się i zapamiętywania. Kwas pantotenowy przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia, także pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na odpowiednim poziomie. Natomiast witamina B6 pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, wpływa na utrzymanie właściwych funkcji psychologicznych.
Skuteczność ekstraktu SENSORIL® została potwierdzona w badaniach klinicznych.

 Zastosowanie:

Preparat stosowany jako wsparcie dla osób narażonych na stres oraz potrzebujących stabilności emocjonalnej.

Dla kogo:

Dla osób dorosłych

Skad:

Opatentowany ekstrakt SENSORIL® z korzenia i liści Withania somnifera – zwiększa odporność na stres, a także pomaga organizmowi
radzić sobie z nim. Dodatkowo wspiera utrzymanie stabilności emocjonalnej.
Kwas pantotenowy – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej
na odpowiednim poziomie.
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Witamina B6 – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i wpływa na utrzymanie właściwych funkcji
psychologicznych.

 Zalecana do spożycia w ciągu dnia porcja preparatu:

1-2 tabletki powlekane dziennie.

Sposób użycia:

Preparat należy przyjmować w trakcie lub po posiłku, najlepiej rano. Popić wodą.

Ostrzeżenie i przeciwskazania:

Nie należy przekraczać porcji preparatu zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety.

Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

 Przechowywanie:

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25⁰C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
światłem i wilgocią.

Podmiot odpowiedzialny:

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