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ALANERV ON kapsułki x 30kaps.
 

Cena: 48,28 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 30 kaps.

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT ALFASIGMA POLSKA SP.Z O.O.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
ALAnerv ON - suplement diety zawierający kwas alfa-liponowy, kwas gamma-linolenowy, honokiol oraz witaminy B1, B2, B5, B6 i
witaminę E oraz selen. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Działanie
Kwas alfa-liponowy, główny składnik preparatu ALAnerv, jest substancją wykazującą właściwości "witaminopodobne", produkowaną
przez ludzki organizm. Substancja ta znajduje się również w wielu produktach żywnościowych.

Kwas gamma-linolenowy to wielonienasycony kwas tłuszczowy należący do grupy kwasów omega-6.

Witamina E-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) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

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
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Selen pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Sposób użycia
1-2 kapsułki raz dziennie, najlepiej podane jednorazowo w trakcie posiłku.
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Składniki
Kwas alfa-liponowy (tiooktanowy); olej z ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis L, semi) standaryzowany na zawartość
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych; żelatyna spożywcza; glicerol; triglicerydy kwasów tłuszczowych; suchy wyciąg z Magnolii
(Magnolia officinalis Rehder & Wilson, kora) standaryzowany na 90% zawartości honokiolu; lecytyna sojowa w oleju sojowym; stearynian
magnezu; oleinian poliglicerolu; witamina E naturalna (d-αtokoferol w oleju słonecznikowym); kompleks witamin grupy B: witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), witamina B5 (d-pantotenian wapnia), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy),
dwutlenek tytanu; barwnik: czerwony tlenek żelaza; selenin sodu.
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