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Depresanum x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 33,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powl

Postać Tabletki

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Depresanum to propozycja dla osób, które zaobserwowały u siebie stan pogorszenia samopoczucia. Znajdujące się w
jego składzie elementy, między innymi ekstrakt z kwiatu szafranu, mogą pomóc w utrzymaniu lub przywróceniu pozytywnego nastroju.
Środek może także wspomóc prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

W składzie Depresanum, oprócz wspomnianego już wcześniej wyciągu z kwiatu szafranu, znajdziemy także:

● substancje wypełniające – celulozę mikrokrystaliczną, inozytol, l-tryptofan, sól sodową karboksymetylocelulozy usieciowaną, sorbitol;
● substancje glazurujące – hydroksypropylometylocelulozę, glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon i gumę arabską;
● substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu;
● barwniki – dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza;
● witaminę B6 (chlorowodorek pirydoksyny);
● kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy).

W każdych dwóch tabletkach Depresanum (stanowiących dzienną dawkę preparatu) znajduje się po dwieście miligramów Inozytolu i L-
Tryptofanu, trzydzieści miligramów ekstraktu z kwiatu szafranu, czterysta dwadzieścia mikrogramów witaminy B6 oraz dwieście
mikrogramów kwasu foliowego.

W opakowaniu preparatu znajduje się sześćdziesiąt tabletek powlekanych. Masa netto każdej z nich to siedemset miligramów.
Zawartość opakowania netto wynosi więc czterdzieści dwa gramy.

Depresanum to środek w formie tabletek powlekanych. Głównymi jego składnikami są: wyciąg z kwiatu szafranu, inozytol i L-tryptofan.
Oprócz nich w składzie suplementu znajdziemy także witaminę B6 oraz kwas foliowy. Ekstrakt z kwiatu szafranu może przyczynić się do
poprawy nastroju. Inozytol wchodzi w skład fosfatydyloinozytolu, który bierze udział w produkcji niektórych hormonów i jest
prekursorem niektórych neuroprzekaźników. W procesach metabolicznych L-tryptofan ulega przekształceniu w serotoninę,
neuroprzekaźnik, który nazywany jest przez niektórych hormonem szczęścia. Witaminie B6 przypisuje się duży wpływ na
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funkcjonowanie układu nerwowego, koncentrację, zdolności poznawcze, pamięć oraz stabilizację nastroju. Kwas foliowy uważany jest
za istotny składnik diety, który może pomóc w zmniejszeniu uczucia zmęczenia. Może mieć także pozytywny wpływ na nastrój oraz
potencjalnie wspomóc funkcjonowanie układu nerwowego.

Jak każdy suplement diety, także Depresanum nie powinien być stosowany w określonych przypadkach. Co do zasady jest on jednak
dobrze tolerowany przez osoby go zażywające. Oczywistym przeciwwskazaniem jest uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników tego suplementu, szczególnie substancje czynne. Należy pamiętać, że preparat powinien być uzupełnieniem, a nie
zastępstwem dla zróżnicowanej diety. Kobietom w ciąży zaleca się powstrzymanie od stosowania preparatu. Osoby karmiące piersią
oraz przyjmujące leki antydepresyjne przed rozpoczęciem stosowania Depresanum powinny skonsultować się z lekarzem. W przypadku
pogorszenia lub braku poprawy stanu zdrowia w czasie przyjmowania suplementu należy skonsultować się z lekarzem w sprawie
dalszej terapii.

Suplement diety Depresanum powinien być stosowany dwa razy dziennie. Należy przyjmować podczas posiłku po jednej tabletce
preparatu – najlepiej rano i wieczorem przed snem. Dawkę należy połknąć, popijając wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej
dawki.

Produkt powinien być przechowywany w zamkniętym opakowaniu – w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy narażać go na
nadmierne działanie promieni słonecznych. Preparat powinien być także chroniony przed wilgocią. W miejscu jego przechowywania
powinna panować temperatura pokojowa.

Producentem suplementu diety Depresanum jest Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o. Jest to jedno z najdynamiczniej rozwijających
się przedsiębiorstw na polskim rynku zajmujących się wytwarzaniem suplementów diety i produktów aptecznych. Swoje preparaty
oferuje klientom już od dekady. Novascon Pharmaceuticals produkuje innowacyjne produkty przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak i
dla dzieci. Aktualnie w jego ofercie znajduje się prawie czterdzieści preparatów charakteryzujących się szerokim spektrum
zastosowania.

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
60 tabletek (zawartość netto: 60 x 700mg)
zawartość netto opakowania: 42g

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.

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
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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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