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NEUROTYNOX D 30 tabletek
Cena: 28,50 PLN
Opis słownikowy
Producent

BIOFARM

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
Opis

NEUROTYNOX 30 tabletek
Neurotynox to suplement diety przeznaczony do uzupełnienia diety w substancje odżywcze takie jak: monofosforanu urydyny, kwas
foliowy, witamina B1, B6, B12 i D.
Neurotynox zawiera w swoim składzie monofosforan urydyny, związek organiczny, który jest jednym z czterech nukleozydów
tworzących łańcuch RNA. Związek ten powinien być dostarczany do uszkodzonych nerwów, aby ich struktury mogły zostać
odbudowane. Kompleks witamin zawarty w produkcie, kwas foliowy, tiamina, B6, B12, D, odgrywa rolę w funkcjonowaniu tkanki
nerwowej usprawniając jej działanie. Ponadto:—bierze udział w procesie podziału komórek (kwas foliowy, B12, D),—pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego (tiamina, B12, B6),—przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
(B12, B6, kwas foliowy).

Składniki
substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa kwasu urydyno 5-monofosforanowego, cyjanokobalamina (witamina
B12), otoczka tabletki (alkohol poliwinylowy, talk, glikol polietylenowy, polisorbat 80, barwniki: dwutlenek tytanu, kwas karminowy, błękit
brylantowy FCF), cholekalcyferol (witamina D3), substancja spulchniająca – poliwinylopolipirolidon, substancja przeciwzbrylająca – sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu,
monoazotan tiaminy (witamina B1), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy).
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Sposób użycia
1 tabletka dziennie, po posiłku, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Ważne
Warunki przechowywania: Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu suchym, w pomieszczeniu o temperaturze
pokojowej do 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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. Suplement diety
nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę
dostarczającą organizmowi wystarczającej ilości składników odżywczych.
Korzystne działanie produktu występuje przy spożyciu 1 tabletki dziennie.
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