
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

ALANERV ON 30 kapsułek
 

Cena: 43,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent ALFASIGMA POLSKA SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALAnerv ON jest suplementem diety, który bazuje na kwasie alfa-liponowym, kwasie gamma-linolenowym, honokiolu,
witaminach B1, B2, B5, B6, witaminie E i selenie. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego.
Pomaga też w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.Właściwości:Zastosowany w suplemencie diety ALAverv ON kwas alfa-
liponowy jest substancją witamino-podobną, która produkowana jest przez organizm człowieka, ale jest również zawarta w wielu
pokarmach. Kwas gamma-linolenowy jest wielonienasyconym kwasem tłuszczowym, który należy do kwasów omega-6. Honokiol to
bioflawonoid otrzymywany z kory magnolii. Witamina B1 czyli tiamina działa wspomagająco na prawidłowe działanie układu nerwowego
i pomaga utrzymać prawidłowe funkcje psychologiczne. Stanowi też wsparcie dla serca oraz sprzyja utrzymaniu prawidłowego
metabolizmu energetycznego. Ryboflawina - witamina B2 - ma dobroczynny wpływ na skórę oraz widzenie. Wspiera układ nerwowy oraz
chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo, dobroczynnie oddziałuje na stan czerwonych krwinek i błon śluzowych.
Sprzyja redukcji uczucia znużenia i zmęczenia. Witamina B5 również zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia oraz pomaga utrzymać
sprawność umysłową na prawidłowym poziomie. Przyczynia się też do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych,
witaminy D i niektórych neuroprzekaźników. Witamina E i selen wspierają ochronę komórek przed niszczącym wpływem wolnych
rodników. Dodatkowo zaś, selen jest ważny dla zdrowych włosów i paznokci. Wspiera także układ immunologiczny oraz ma pozytywny
wpływ na prawidłowy przebieg spermatogenezy.Zalecane spożycie1-2 kapsułki raz dziennie, najlepiej jednorazowo, w trakcie posiłku.Nie
należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.WażneOsoby stosujące terapię insulinową lub dosustne leki hipoglikemizujące
podczas stosowaniu preparatu powinny zachować szczególną ostrożność i skonsultować jego stosowanie z lekarzem.Preparat należy
przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej z dala od źródeł światła.Chronić przed
wilgocią.Składniki1 kapsułka zawiera:Kwas alfa-liponowy - 300 mgKwasy tłuszczowe nienasycone - 180 mgHonokiol - 27 mgWitamina E
- ,7, 50 mg - 62,5% RWS*Witamina B5 - 4, 50 mg - 75% RWS*Witamina B6 - 1,40 mg - 100% RWS*Witamina B2 - 1,20 mg - 85,7%
RWS*Witamina B1 - 1,05 mg - 95,5% RWS*Selen - 25 mcg - 45,4% RWS**RWS - Referenyjnych Wartości SpożyciaProducentAlfa
Wassermann Polska Sp. z o.o.Aleje Jerozolimskie 9600-807 Warszawa
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