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ALAnerv, 30 kapsułek miękkich
 

Cena: 45,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek miękkich

Postać kapsułki miękkie

Producent ALFA WASSERMANN POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
ALAnerv to suplement diety produkowany na bazie kwasu alfa-liponowego, kwasu gamma-linolenowego, witamin i selenu. Witamina E
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Selen pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Tiamina
(witamina B1) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Ryboflawina (witamina B2) wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina B6 pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego, pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz przyczynia się zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.
Kwas pantotenowy (witamina B5) przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i
niektórych neuroprzekaźników, a także pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie oraz przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki zawarte w suplemencie diety ALAnerv.

Zalecane spożycie
1 do 2 kapsułek na dzień, przyjmować w trakcie głównych posiłków.

Skład
1 kapsułka zawiera: kwas alfa-liponowy 300mg; kwasy tłuszczowe nienasycone (kwas linolowy, kwas gamma-linolenowy) 180mg;
witamina E 7,50mg (62,5%)*; witamina B5 (kwas pantotenowy) 4,50mg (75%)*; witamina B6 1,40mg (100%)*; witamina B2 (ryboflawina)
1,20mg (85,7%)*; witamina B1 (Tiamina) 1,05mg (95,5%)*; selen 25mcg (45,4%)*.

2 kapsułki zawierają: kwas alfa-liponowy 600mg; kwasy tłuszczowe nienasycone (kwas linolowy, kwas gamma-linolenowy) 360mg;
witamina E 15mg (125%)*; witamina B5 (kwas pantotenowy) 9mg (150%)*; witamina B6 2,8mg (200%)*; witamina B2 (ryboflawina)
2,4mg (171,4%)*; witamina B1 (Tiamina) 2,1mg (191%)*; selen 50mcg (90,9%)*.

*RWS - Referencyjna wartość spożycia.

Kwas alfa-liponowy (tiooktanowy); Olej z ogórecznika lekarskiego zawierający 22% kwasu gamma-linolenowego; Żelatyna spożywcza;
Substancja utrzymująca wilgotność: Glicerol; Triglicerydy kwasów tłuszczowych; Substancja przeciwzbrylająca:Stearynian magnezu
(E470b); Witamina E naturalna (d-αtokoferol, olej słonecznikowy); Substancja utrzymująca wilgotność: Estry kwasów tłuszczowych i
poliglicerolu (E475); Emulgator: Lecytyna sojowa (E322); Kompleks witamin grupy B: Witamina B5 (D-pantotenian wapnia), Witamina B6
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(chlorowodorek pirydoksyny), Witamina B1 (monoazotan tiaminy), Witamina B2 (ryboflawina); Tlenki i wodorotlenki żelaza (E172);
Kurkumina (E100) Selenin sodu.

Przechowywanie

W temperaturze pokojowej th. od 15oC do 25oC.
Z dala od źródeł światła.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.aptekanamex.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

