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Alfalipon prodiab, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 18,99 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Bioton

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Kwas alfa-liponowy

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Alfalipon prodiab, kapsułki, 30 szt.

Alfalipon prodiab - suplement diety wspierający funkcjonowanie układu nerwowego. Zawiera wysoką dawkę kwasu alfa-liponowego
(ALA).

Skład Alfalipon prodiab, kapsułki, 30 szt.

Kwas alfa-liponowy, żelatyna, otoczkowany olej z ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis), standaryzowany na zawartość 6,3 mg
GLA, mleczan cynku, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, niacyna (amid kwasu nikotynowego), substancja
przeciwzbrylająca - stearynian magnezu, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, witamina B2 (ryboflawina), witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), barwnik - dwutlenek tytanu, chlorek chromu (sześciowodny),
barwnik - tlenek żelaza żółty. Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*

Kwas alfa-liponowy (ALA) 350 mg ---

Otoczkowany olej z
ogórecznika lekarskiego
(GLA)

w tym:

70 mg

 

6,3 mg

---

 

---
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- kwas gamma-linolenowy
(GLA)

Niacyna (witamina B3) 12 mg eqv. niacyny 75%

Cynk 7,5 mg 75%

Witamina B2
(ryboflawina)

1,4 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Witamina B1 (tiamina) 1,1 mg 100%

Chrom 40 µg 100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Produkt bez dodatku cukru. Bez glutenu. 

Surowce stosowane w produkcie nie sa pochodzenia zbo?owego.

Działanie Alfalipon prodiab, kapsułki, 30 szt.

Kwas alfa-liponowy (ALA) oraz kwas gamma-linolenowy (GLA) obecne są w oleju z nasion ogórecznika lekarskiego.

Niacyna wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego. Zaobserwowano korzystny wpływ spożycia niacyny na zmniejszenie uczucia
zmęczenia.

Cynk pozytywnie wpływa na właściwy przebieg czynności poznawczych. Dodatkowo uczestniczy w ochronie komórek przed
uszkodzeniem oksydacyjnym oraz prawidłowym przebiegu metabolizmu makroskładników i węglowodanów.

Chrom wspiera prawidłowy metabolizm glukozy, której kontrola jest istotna dla przeciwdziałania rozwoju neuropatii.

Witamina B1 uczestniczy w metabolizmie energetycznym wszystkich komórek układu nerwowego.

Witamina B6 wspiera prawidłowy przebieg czynności psychicznych.

Witamina B2 wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego.

Dawkowanie Alfalipon prodiab, kapsułki, 30 szt.

Dorośli: 1 kapsułka dziennie, po posiłku.

Informacje dodatkowe Alfalipon prodiab, kapsułki, 30 szt.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
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.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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