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Tonaxinum Forte na noc x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 36,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl powl

Postać Tabletki

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z szyszek chmielu (Humulus lupulus), ekstrakt z kory magnolii (Magnolia officinalis) zawierający 2% honokiolu, ekstrakt z liści
melisy (Melissa officinalis), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja spulchniająca - sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza , substancja przeciwzbrylająca - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik - dwutlenek tytanu, substancja glazurująca - glikol polietylenowy, substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, substancje glazurujące - poliwinylopirolidon oraz guma arabska, barwnik - błękit patentowy V,
substancja przeciwzbrylająca - kwasy tłuszczowe.

Zawartość w 1 tabletce:

Ekstrakt z szyszek chmielu 200 mg*
Ekstrakt z kory magnolii 200 mg* w tym

honokiol 2% 4 mg
Ekstrakt z liści melisy 100 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 tabletek (zawartość netto: 60 x 897mg)
zawartość netto opakowania: 54g

Charakterystyka
TONAXINUM FORTE NA NOC to suplement diety, który dzięki zawartości starannie dobranych składników wspomaga prawidłowy sen
oraz pomaga zachować spokój przed snem (ekstrakt z liści melisy).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Osoby z ciężką chorobą wrzodową żołądka, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny
skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Stosować 1 - 2 tabletki powlekane pół godziny przed snem.
Tabletkę należy połknąć i popić wodą.
Preparat przyjmować i podczas lub po posiłku pół godziny przed snem.

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

Ważne informacje
Preparat może osłabiać koncentrację i szybkość reakcji oraz wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń
mechanicznych w ruchu.

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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