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Tonaxinum Forte na dzień, tabletki powlekane, 30 szt.
 

Cena: 15,82 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Novascon

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Ashwaganda, Kwas pantotenowy, Witamina
B6

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Tonaxinum Forte na dzień, tabletki powlekane, 30 szt.

Tonaxinum Forte - suplement diety. Przeznaczony dla osób dorosłych, narażonych na stres.

Skład Tonaxinum Forte na dzień, tabletki powlekane, 30 szt.

substancja wype?niaj?ca - celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z korzenia i
li?ci Withania somnifera standaryzowany na 32% oligosacharydów i 10%
witanozydów, substancja glazuruj?ca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja
wype?niaj?ca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja
przeciwzbrylaj?ca - sole magnezowe kwasów t?uszczowych, barwnik - dwutlenek
tytanu, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), sk?adnik otoczki - glikol
polietylenowy, substancja przeciwzbrylaj?ca - dwutlenek krzemu, barwnik: kompleks
miedziowy chlorofiliny, substancja glazuruj?ca: guma arabska, sk?adnik otoczki -
poliwinylopirolidon, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), substancja
przeciwzbrylaj?ca - kwasy t?uszczowe.
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Sk?adniki 1 tabletka % RWS* 2 tabletki % RWS*
Opatentowany

ekstrakt z
korzenia i

li?ci Withania s
omnifera

SENSORIL®

w tym:

oligosacharydy

witanozydy

 

 

 

125 mg

 

40 mg

12,5 mg

 

 

 

---

 

---

---

 

 

 

250 mg

 

80 mg

25 mg

 

 

 

---

 

---

---

Kwas
pantotenowy

3 mg 50% 6 mg 100%

Witamina B6 700 µg 50% 1,4 mg 100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Działanie Tonaxinum Forte na dzień, tabletki powlekane, 30 szt.

Opatentowany ekstrakt z korzenia i liści Withania somnifera pomaga zwiększczyć odporność organizmu na stres oraz dodatkowo
wspiera organizm aby sobie z nim radził. Pomaga również w utrzymaniu stabilności emocjonalnej.

Kwas pantotenowy wspomaga utrzymanie odpowiedniej sprawności umysłowej oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia.

Witamina B6 pomaga usprawnić funkcjonowanie układu nerwowego oraz wspiera funkcje psychologiczne aby były utrzymane na
właściwym poziomie.

Dawkowanie Tonaxinum Forte na dzień, tabletki powlekane, 30 szt.

Dorośli: 1 -2 tabletki dziennie.

Preparat należy przyjmować w trakcie lub po posiłku, najlepiej rano. Popić wodą.

Informacje dodatkowe Tonaxinum Forte na dzień, tabletki powlekane, 30 szt.
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Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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