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Zatoxin DUO x 60 tabl (30 tabl na dzień + 30 tabl na noc)
 

Cena: 48,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Zatoxin Duo w postaci tabletek na dzień i na noc to produkt przeznaczony dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży od
12. roku życia. Wyrób obejmuje dwa rodzaje tabletek – tabletki na dzień mają 10 składników aktywnych, a tabletki na noc – 11
specjalnie dobranych składników aktywnych.

Na co jest Zatoxin Duo? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest dopełnienie zdrowych posiłków w witaminy i minerały.
Suplement diety składa się z dwóch rodzajów tabletek (na dzień i na noc), które różnią się składem. W składzie tabletek na dzień Zatoxin
Duo znaleźć można między innymi witaminę B2 oraz niacynę, które wspomagają kondycję błon śluzowych, a oprócz tego przyczyniają
się do redukcji uczucia znużenia i zmęczenia. W składzie tabletek na noc Zatoxin Duo znaleźć można między innymi selen, witaminę C i
cynk, które wspomagają pracę układu odpornościowego i wspierają procesy antyoksydacyjne organizmu. Zawarta w tabletkach na noc
Zatoxin Duo melatonina przyczynia się natomiast do skrócenia czasu potrzebnego do zaśnięcia.

W opakowaniu o masie netto 33,7 g znajduje się 30 tabletek na dzień i 30 tabletek na noc, czyli łącznie 60 tabletek Zatoxin Duo. W 
skład 1 tabletki na dzień wchodzi 1,4 mg (100% RWS) witaminy B2 (ryboflawina) oraz 16 mg (100% RWS) witaminy B3 (niacyna), a
oprócz tego ekstrakt z ziela tymianku, ekstrakt z liści mięty pieprzowej oraz ekstrakt z kwiatu bzu czarnego, a także ekstrakt z korzenia
goryczki, ekstrakt z kwiatu dziewanny oraz ekstrakt z ziela werbeny, ekstrakt z korzenia lukrecji i ekstrakt z liści Andrographis paniculata.
W skład 1 tabletki Zatoxin Duo na noc wchodzi natomiast 1 mg melatoniny, 80 mg (100% RWS) witaminy C, 10 mg (100% RWS) cynku
oraz 55 µg (100% RWS) selenu, a dodatkowo ekstrakt z owocu anyżu, ekstrakt z ziela eukaliptusa oraz beta-glukany z drożdży
Saccharomyces cerevisiae, a poza tym ekstrakt z kwiatu dziewanny, ekstrakt z ziela werbeny, ekstrakt z korzenia lukrecji oraz ekstrakt z
liści Andrographis paniculata. Skład tabletek na dzień i na noc uzupełniają substancje pomocnicze, które wyszczególniono na
opakowaniu.

Suplement diety Zatoxin Duo mają dawkowanie określone przez producenta przedstawione na opakowaniu i należy ich przestrzegać.
Zaleca się stosowanie 1 tabletki na dzień (żółtej) w godzinach porannych oraz 1 tabletki na noc (granatowej) w godzinach wieczornych.
Nie należy przekraczać wskazanych dawek produktu. Zatoxin Duo jest suplementem diety, który ma również przeciwwskazania, co
oznacza, że nie każdy pacjent powinien z niego korzystać. Produkt jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z
jego składników. Nie należy też korzystać z niego w ciąży oraz w czasie karmienia piersią.
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Zatoxin Duo jest suplementem diety, więc nie może zastąpić zbilansowanych posiłków oraz zdrowego trybu życia i nie powinien być
traktowany jako ich zamiennik, a raczej jako ich dopełnienie. Pacjent nie powinien przyjmować większych dawek suplementu diety
Zatoxin Duo niż wskazane. Produkt należy też przy przechowywaniu odpowiednio zabezpieczyć – nie powinien być widoczny oraz
dostępny dla dzieci.

Składniki
Składniki tabletki na dzień :
substancja wypełniająca: celuloza; ekstrakt z kwiatów czarnego bzu; ekstrakt z korzenia gorycki; ekstrakt z ziela werbeny; ekstrakt z
kwiatów dziewanny; ekstrakt z ziela tymianku; ekstrakt z liści Andrographis paniculata; niacyna (amid kwasu nikotynowego); ekstrakt z
liści mięty pieprzowej; ekstrakt z korzenia lukrecji; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja wiążąca:
polidekstroza; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; witamina B2 (ryboflawina);
barwnik: dwutlenek tytanu; substancja przeciwzbrylająca: talk; średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (olej MCT); barwniki: tlenki i
wodorotlenki żelaza, tartrazyna.
Składniki tabletki na noc :
substancja wypełniająca: celuloza; beta-glukany z drożdży Saccharomyces cerevisiae; witamina C (kwas L-askorbinowy); cynk (mleczan
cynku); ekstrakt z ziela werbeny; ekstrakt z kwiatów dziewanny; ekstrakt z liści Andrographis paniculata; ekstrakt z owocu anyżu;
ekstrakt z ziela eukaliptusa; ekstrakt z korzenia lukrecji; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja wiążąca:
polidekstroza; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik: dwutlenek tytanu;
melatonina; substancja przeciwzbrylająca: talk; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza; średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (olej MCT);
selen (selenian (IV) sodu); barwniki: błękit patentowy V, czerń brylantowa BN, czerń PN.

1 tabletka na dzień zawiera:

Witamina B2 (ryboflawina) - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B3 (niacyna) - 16 mg (100% RWS)

1 tabletka na noc zawiera:

Melatonina 1 mg*
Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Selen - 55 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
33,7 g

Charakterystyka
Zatoxin duo jest suplementem diety zawierającym kompozycję ekstraktów roślinnych oraz witamin i minerałów.

Witamina B2 (ryboflawina) oraz niacyna zawarte w tabletce na dzień pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu błon
śluzowych oraz przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Cynk oraz selen zawarte w tabletce na noc pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Dodatkowo, melatonina spożywana w tabletce na noc pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Stosowanie
Dorośli oraz dzieci powyżej 12 roku życia - 1 tabletka na dzień (żółta) rano po posiłku oraz 1 tabletka na noc (granatowa) krótko przed
pójściem spać.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią.
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Producent
TACTICA Pharmaceuticals
Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice

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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