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Neurotynox D, tabletki, 30 szt.
 

Cena: 45,69 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Biofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Kwas foliowy, Witamina B1, Witamina B12, 
Witamina B6, Witamina D3

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Neurotynox D, tabletki, 30 szt.

Neurotynox D - suplement diety zawierający w swoim składzie monofosforan urydyny. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Neurotynox D, tabletki, 30 szt.

Substancja wype?niaj?ca – celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa kwasu urydyno

5-monofosforanowego, substancja spulchniaj?ca – poliwinylopolipirolidon,

cholekalcyferol (witamina D), cyjanokobalamina (witamina B12), otoczka tabletki

(substancja glazuruj?ca – alkohol poliwinylowy, substancja przeciwzbrylaj?ca – talk,

substancja glazuruj?ca – glikol polietylenowy, no?nik – polisorbat 80, barwniki:

dwutlenek tytanu, kwas karminowy, b??kit brylantowy FCF), substancja

przeciwzbrylaj?ca – sole magnezowe kwasów t?uszczowych, chlorowodorek
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pirydoksyny (witamina B6), substancja przeciwzbrylaj?ca – dwutlenek krzemu,

monoazotan tiaminy (tiamina (witamina B1)), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas

foliowy).

Sk?adniki 1 tabletka % RWS*
Monofosdoran urydyny 50 mg ---

Kwas foliowy 600 µg 300%

Witamina B6 3 mg 214%

Witamina B12 100 µg 4000%

Witamina D 25 µg (1000 j.m.) 500%

Tiamina (witamina B1) 1,1 mg 100%

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

Działanie Neurotynox D, tabletki, 30 szt.

Neurotynox D zawiera w swym składzie monofosforan urydyny czyli związek organiczny, który jest jednym z czterech nukleozydów
tworzących łańcuch RNA. Zaleca się dostarczanie tego związku do uszkodzonych nerwów tak by ich struktury mogły zostać
odbudowane.

Suplement zawiera również kwas foliowy, tiaminę, witaminy B6, B12 oraz witaminę D, które wykazują dobroczynny wpływ na
funkcjonowanie tkanki nerwowej usprawniając jej działanie. Dodatkowo uczestniczą one w procesie podziału komórek (kwas foliowy,
B12 i witamina D) oraz wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (tiamina, witaminy B12 i B6). Preparat przyczynia
się również do redukcji uczucia zmęczenia i znużenia (witaminy B6, B12 oraz kwas foliowy).

Wskazania Neurotynox D, tabletki, 30 szt.

Neurotynox D jest suplementem diety przeznaczonym do stosowania w celu uzupełnienia diety w substancje odżywcze takie jak:
monofosforan urydyny, kwas foliowy, witamny B1, B6, B12 oraz witamina D, które wykazują korzystny wpływ na tkankę nerwową i
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Przeznaczony dla osób dorosłych.

Dawkowanie Neurotynox D, tabletki, 30 szt.

Dorośli: 1 tabletka dziennie, po posiłku, popić wodą.

Informacje dodatkowe Neurotynox D, tabletki, 30 szt.

Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
Suplement diety nie może być przyjmowany przez osoby uczulone na składniki tabletki, dzieci oraz chorych z niedokrwistością Addisona
– Biermera.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą organizmowi wystarczającą ilość składników
odżywczych.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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