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AXOLAN 30 kapsułek
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Producent AXXON SP.Z.O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

AXOLAN 30 kapsułek

 

Suplement diety zawiera kwas alfa-liponowy oraz zespół witamin i selen. 

Kwas alfa-liponowy to główny składnik suplementu Axolan - ma działanie antyoksydacyjne. Kwas gamma-linolenowy jest nienasyconym
kwasem tłuszczowym z grupy omega6, jego źródłem jest ogórecznik lekarski (borago officinalis). Tiamina przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ryboflawina pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Kwas pantotenowy
przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D oraz niektórych neuroprzekaźników.
Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz prawidłowego metabolizmu białka i
glikogenu. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, przyczynia się również do zmniejszenia uczucia zmęczenia u
znużenia. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

 

Wskazania

uzupełnienie diety w witaminy i składniki mineralne.
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Zalecane spożycia

dorośli 1-2 kapsułki dziennie, najlepiej podczas głównych posiłków popijając dużą ilością płynu.

 

Składniki

kwas alfa-liponowy, olej z ogórecznika lekarskiego zawierający kwas gamma-linolenowy, żelatyna (składnik otoczki), witamina E 50%
(octan DL-alfa-tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca E470b),
dwutlenek tytanu (składnik otoczki, barwnik E171), krzemionka koloidalna (substancja przeciwzbrylająca E551), witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), L-selenometionina.

 

1 kapsułka zawiera: 300mg kwasu alfa-liponowego; 180mg kwasu gamma-linolenowego; 7,5mg witaminy E (63%)*; 4,5mg witaminy B5
(kwas pantotenowy) (75%)*; 1,4mg witaminy B6 (100%)*; 1,2mg witaminy B2 (ryboflawina) (86%)*; 1,05mg witaminy B1 (tiamina) (95%)*;
25mcg selenu (45%)*.

 

*RWS - Referencyjna wartość spożycia.

 

Ważne 

Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i
karmienia piersią.
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