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DEPRESANUM, 60 TABLETEK
 

cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent Novascon Pharmaceuticals

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

DEPRESANUM jest to suplement diety, który przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania funkcji psychologicznych, układu
nerwowego a także zmniejsza uczucie znużenia.

Ekstrakt z kwiatu szafranu wspiera równowagę emocjonalną, pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
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.
Witamina B6 oraz kwas foliowy wspomagają organizm w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz przyczyniają się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

DZIAŁANIE:
poprawia samopoczucie
korzystnie wpływa na funkcjonowanie neuroprzekaźników i właściwą pracę komórek nerwowych
oddziaływuje na aktywność układu nerwowego i syntezę neuroprzekaźników odpowiedzialnych za stabilny nastrój

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

SKŁADNIKI:
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.
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Ważne informacje:
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.

Producent:
NOVASCON PHARMACEUTICALS
Aleja Jana Pawła II 80
Warszawa

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

