
Ulotka informacyjna

Melatonina
TonaxinumW
Suplement diety

Melatonina Spray Tonaxinunf* to suplement diety w po-
staci spray'u do stosowania wspomagaja.co:

• w przypadku trudnosci z zasypianiem
• przy zaburzeniach snu zwiazanych ze zmiana, stref

czasowych2

• przy pracy zmianowej
• w zespole opoznionej fazy snu3

• u osob niewidomych
• u osob w podesztym wieku.

Opis dziatania preparatu: Dzî ki zawartej melatoninie
preparat pomaga w skroceniu czasu potrzebnego na
zasnî cie.3

Dodatkowo melatonina pomaga w tagodzeniu subiektyw-
nego odczucia zespotu nagtej zmiany strefy czasowej.2

?Korzystne dziatanie wystepuje w przypadku spozywania
0,5 mg krotko przed pojsciem spac pierwszego dnia
podrozy i przez kolejne kilka dni po przybyciu do celu
podrozy.

3Korzystne dziatanie wystepuje w przypadku spozywania
1 mg krotko przed pojsciem spac.

Sktadniki: Woda, emulgator - polisorbat 80, substancja
wypetniajaca - gliceryna, sredniofahcuchowe kwasy ttusz-
czowe, przeciwutleniacz - plamitynian ascorbylu, melatoni-
na aromat - olejek cytrynowy, substancja konserwujapa
- sorbinian potasu, regulator kwasowosci - kwas cytryno-
wy, substancja stodzaca - sukraloza

Sktad zalecanej do spozycia w ciacju dnia porcji pre-
paratu:

Skladnik

melatonina

Zawartosc
w 1 aplikacji

0,5 mg

Zawartosc
w Z aplikacjach

1 mg

RWS-

12ml

Zalecana do spozycia w cia.gu dnia porcja preparatu:
1 - 2 aplikacje na krotko przed snem.

Sposob uzycia: Skierowac rozpylacz w kierunku otwar-
tych ust i nacisn^c pompke tak, by rozpylic preparat na
btony sluzowe w jamie ustnej lub pod j^zyk.

Warunki przechowywania: Preparat nalezy przecho-
wywac w temperaturze pokojowej (15-25'C), w suchym
miejscu, niedost̂ pnym dla rnatych dzieci. Chronic przed
swiattem i wilgocia,.

Ostrzezenia: Nie nalezy przekraczac porcji preparatu za-
lecanej do spozycia w cia.gu dnia. Nie nalezy stosowac
w przypadku nadwrazliwosci na ktorykorwiek ze sktad-
nikow preparatu. Kobiety w ciazy oraz karmiace piersi^
przed zastosowaniem preparatu powinny skonsurtowac
siQ z lekarzem. Preparat nie moze bye stosowany, jako
substytut zroznicowanej diety. Preparat moze oslabiac
koncentracj? i szybkosc reakcji oraz wplywac na zdol-
nosc prowadzenia pojazdow i obslug? urzadzeh mecha-
nicznych w ruchu. Nie nalezy spozywac alkoholu podczas
stosowaniu preparatu.

Zrownowazona dieta oraz zdrowy tryb zycia s^ wazne dla
prawidtowego funkcjonowania organizmu.

Dostepne opakowania: spray 12 ml

Producent:
Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawte II 80,00-175 Warszawa
www.tonaxinum.pl

'RSW - referencyjne wartoSci spozycia
*' brak ustalonei normy zalecanego dziennego spozycia


