
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Depresanum x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 28,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 30 tabl powl

Postać Tabletki

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Inozytol, l-tryptofan, ekstrakt z kwiatu szafranu, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja zagęszczająca: sól
sodowa karboksymetylocelulozy, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: talk, trójglicerydy średniołańcuchowe, barwniki:
tlenek żelaza żółty i dwutlenek tytanu.
Zawartość w 2 tabletkach:

Inozytol 200 mg*
L-tryptofan 200 mg*
Ekstrakt z kwiatu szafranu 30 mg*
Witamina B6 0,42mg*
Kwas foliowy 200 µm (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek (zawartość netto: 30 x 700mg)

Charakterystyka
Depresanum zawiera innowacyjne, starannie wyselekcjonowane i dobrane w odpowiednich proporcjach składniki: inozytol, l-tryptofan
oraz ekstrakt z kwiatu szafranu, które wspomagają przemiany biochemiczne zachodzące w komórkach mózgowych oraz wspomagają
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Stosować 1 tabletkę powlekaną dwa razy dziennie podczas posiłku. Najlepiej rano i wieczorem.

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

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

Informacje dodatkowe
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.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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