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Melatonina Tonaxinum spray 12 ml
 

Cena: 45,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 12 ml

Postać Aerozole

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, emulgator - polisorbat 80, substancja wypełniająca - gliceryna, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, przeciwutleniacz -
plamitynian ascorbylu, melatonina, wzmacniacz aromatu - olejek cytrynowy, substancja konserwująca - sorbinian potasu, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy, substancja słodząca - sukraloza.

Zawartość w 1 aplikacji:

Melatonina - 0,5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Ilość netto: 12 ml

Charakterystyka
Tonaxinum® Melatonina Spray to suplement diety z melatoniną w formie opatentowanej nanoemulsji.
Zastosowanie: w przypadku trudności z zasypianiem; przy zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych; przy pracy
zmianowej; w zespole opóźnionej fazy snu; u osób niewidomych; u osób w podeszłym wieku.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu
powinny skonsultować się z lekarzem. Preparat może osłabiać koncentrację i szybkość reakcji oraz wpływać na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu. Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania preparatu.

Stosowanie
1-2 aplikacje na krótko przed snem.
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Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem i wilgocią.

Producent
Novascon Pharmaceuticals
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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