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Tonaxinum Forte na dzień x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 16,38 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powl

Postać Tabletki

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z korzenia i liści Withania somnifera standaryzowany na 32% oligosacharydów i 10% witanozydów, kwas pantotenowy (D-
pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), substancje wypełniające - celuloza i sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu -i
kwasy tłuszczowe, substancje glazurujące - sorbitol, guma arabska i karagen.

Zawartość w 1 tabletce:

Opatentowany ekstrakt z korzenia i liści Withania somnifera SENSORIL - 125 mg*. w tym:
oligosacharydy - 40 mg*
witanozydy - 12,5 mg*

Kwas pantotenowy - 3 mg (50% RWS)
Witamina B6 - 700 µg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
16 g (30 tabletek po 540 mg)

Charakterystyka
Tonaxinum forte na dzień to suplement diety przeznaczony dla osób narażonych na stres.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Osoby z ciężką chorobą wrzodową żołądka, kobiety w ciąży oraz karmiące
piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.
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Stosowanie
1-2 tabletki powlekane dziennie.
Tabletkę należy połknąć i popić wodą.
Preparat przyjmować podczas lub po posiłku, najlepiej rano.

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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