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Depresanum x30 tabletek
 

Cena: 26,51 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Novascon

Postać tabletki

Substancja
czynna

inozytol, krokus (szafran), L-tryptofan

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Depresanum to unikalny preparat wspomagający:

Przywrócenie równowagi emocjonalnej w stanach obniżonego nastroju (smutku, przygnębienia oraz apatii)
Syntezę i uwalnianie dopaminy oraz serotoniny tzw. „hormonu szczęścia” w obrębie układu nerwowego
Utrzymanie dobrego stanu psychicznego w trudnych sytuacjach życiowych.

Opis działania składników preparatu:

Inozytol

uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu istotnych neuroprzekaźników: acetylocholiny i serotoniny , które odgrywają ważną
rolę w utrzymaniu pozytywnego nastroju. Korzystnie wpływa na aktywność serotoniny i wrażliwych na tę substancję
receptorów. Serotonina jest nazywana „hormonem szczęścia”, gdyż jest konieczna do zachowania dobrego stanu psychicznego.
Warunkuje właściwe przekazywanie impulsów nerwowych w organizmie, wspomagając stabilność nastroju i zachowanie
energii. Inozytol wpływa pozytywnie na tkankę nerwową, a w komórkach wspomaga stymulację jonów wapnia, które aktywizują
neuroprzekaźniki. Inozytol korzystnie oddziałuje na funkcjonowanie systemu nerwowego.

L-tryptofan

jest egzogennym aminokwasem, który powinien być dostarczany w codziennej diecie. L-tryptofan jest prekursorem serotoniny,
od jego ilości zależy prawidłowe stężenie tego hormonu w komórkach. Serotonina bierze udział w przewodnictwie impulsów
nerwowych i wspomaga zachowanie dobrego samopoczucia psychicznego. Poza tym pełni ważną rolę w procesach
poznawczych, takich jak uczenie się, kojarzenie, zapamiętywanie.
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Ekstrakt z kwiatu szafranu

wspomaga syntezę neuroprzekaźników: serotoniny i dopaminy, które mają ważne znaczenie w utrzymaniu pogodnego nastroju i
dobrego stanu psychicznego. Dopamina jest odpowiedzialna za pobudzenie w mózgu tzw. „ośrodka nagrody”, co wiąże się z
odczuwaniem zadowolenia. Podobnie jak serotonina, jest nazywana „hormonem szczęścia”. Gromadzenie się odpowiednich
ilości dopaminy między neuronami wpływa pozytywnie na stan emocjonalny.

Zawartość w dwóch tabletkach powlekanych

Inozytol - 200 mg
L-tryptofan - 200 mg
Ekstrakt z kwiatu szafranu - 30 mg

Zalecana do spożycia w ciągu dnia porcja preparatu:

1 tabletka powlekana dwa razy dziennie podczas posiłku. Najlepiej rano i wieczorem.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
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