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Distonoplant forte 60 cps FARES

Proprietati:
Distonoplant Forte se adresează pacienților ce
prezintă tulburări depresive ușoare, medii, stări
anxioase și distonie neurovegetativă care nu au
avut anterior tratament clasic anxiolitic,
antidepresiv (pacienti nou diagnosticati).
Produsul este o soluție si pentru persoanele cu
intoleranta la tratamentul alopat.
Eficiență confirmată clinic de la primele
administrări.
La evaluarea DISTONOPLANT FORTE, s-a
obținut o ameliorare semnificativă a stărilor
depresiv/anxioase în 100% cazuri și remisia

stărilor de agitație și iritabilitate în 85% cazuri.
Efect adaptogen intens – contine 3 plante bine studiate și recunoscute pentru acest efect
(Rodhiola, Ashwagandha, Convolvulus)
Are in plus efect nootropic (tonic nervos, îmbunătățește memoria, neuroprotector) și
protector cardiovascular
Nu provoacă dependență
Nu influențează conducerea autovehiculelor
Nu provoacă somnolență pe timpul zilei
Sigur pentru administrarea pe termen lung

Ingrediente:
O capsulă conține:
Vinariță 114 mg
Extract uscat de Rhodiola rosea standardizat în min. 3% rosavină și salidrozidă 76 mg
Extract uscat de rădăcină de ashwagandha (Withaniae somniferae radix) standardizat în 5%
withanaloide 76 mg
Convolvulus prostratus 57 mg
Passiflora (Passiflorae herba) 49,4 mg
Elei esenţial de Lemon verbena (Lippiae citriodorae aetheroleum) 3,8 mg
Ulei esenţial de frunze de portocal amar (Aurantii amari folii aetheroleum) 3,8 mg
Învelişul capsulei este pe bază de gelatină animală.

Mod de administrare:
O capsulă de 2 ori pe zi.
Dacă este nevoie de un efect mai puternic se administrează până la 4 capsule pe zi timp de
2 săptămâni, la recomandarea medicului sau a farmacistului.
Durata curei: 3-6 luni. Cura se poate repeta după o pauză de o lună.

Precautii:
Nu se recomandă copiilor sub 6 ani (efectele asupra copiilor sunt insuficient studiate) şi în
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caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.

Sarcina si alaptare:
Nu se recomandă femeilor însărcinate datorită unor posibile efecte de stimulare a
contracţiilor uterine.
Nu se recomandă mamelor care alăptează datorită faptului că substanţele active trec în
laptele matern şi pot modifica gustul acestuia.
La dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare.
Administrat concomitent cu sedativele barbiturice poate potența efectul acestora.
Poate reduce efectele unor anumite medicamente imunosupresoare (glucocorticoizi,
azatioprină, tacrolimus).'

Prezentare:
60 capsule


