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Liponexin, kapsułki, 30 szt
 

Cena: 26,39 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Swiss Caps

Opis produktu
 

Opis Liponexin, kapsułki, 30 szt

Opis

Preparat do postępowania dietetycznego u osób, u których jest zwiększone zapotrzebowanie na kwas alfa-liponowy, zwłaszcza
diabetyków i osób z objawami polineuropatii cukrzycowej. Głównym składnikiem preparatu Liponexin jest kwas alfa-liponowy, jeden z
najskuteczniejszych naturalnych antyoksydantów, jednocześnie wzmacnia działanie innych antyutleniaczy (m.in. witamina C, witamina
E).

Skład

Kwas alfa-liponowy, Selenian sodu, Substancja żelująca - żelatyna, Substancja utrzymująca wilgotność - gliceryna, Stabilizator - wosk
pszczeli, woda oczyszczona, Emulgator - lecytyna sojowa, Witamina E (A-alfa-tokoferol), Barwnik - czerwony tlenek żelaza.
 

Wartości odżywcze 1 kapsułka
Kwas alfa-liponowy 300 mg
Witamina E 10 mg
Selen 50 µg
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Kwas alfa-liponowy rozpuszcza się zarówno w wodzie jak i w tłuszczach, co czyni go wyjątkowo skutecznym. Kwas alfa-liponowy
przyspiesza spalanie glukozy, zwiększa zapasy glikogenu w wątrobie, korzystnie wpływając na metabolizm węglowodanów i lipidów.
Witamina E jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, spełnia rolę przeciwutleniacza i wymiatacza wolnych rodników. Dzięki temu
chroni struktury komórki przed uszkadzającym działaniem wolnych rodników. Selen występuje we wszystkich komórkach organizmu
człowieka. Jego funkcja wiąże się przede wszystkim z występowaniem w enzymach o działaniu antyoksydacyjnym.

Przeznaczenie

Preparat Liponexin jest wskazany do stosowania u osób z zaburzeniami przewodnictwa nerwowego (polineuropatia cukrzycowa), dla
diabetyków i osób z tendencją do cukrzycy, osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów.

Sposób użycia

1-2 kapsułki dziennie, w trakcie posiłku, popić odpowiednią ilością płynu

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.
Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Preparat nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących.
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