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URYDYSAN T 30 kapsułek
 

Cena: 20,75 PLN

Opis słownikowy

Producent TREE PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

URYDYSAN T 30 kapsułek

 

Suplement diety URYDYSAN T zawiera monofosforan urydyny uznawany za ważny czynnik związany z odbudową struktur nerwowych.

 

Składniki

substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; żelatyna; monofosforan urydyny; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny (źródło witaminy B6); cyjanokobalamina (źródło witaminy B12);
monoazotan tiaminy (źródło witaminy B1); barwnik: dwutlenek tytanu; kwas pteroilomonoglutaminowy (źródło kwasu foliowego)

  

Składnik

  

1 kapsułka

  

% RWS*

  

Monofosforan urydyny

  

50 mg

  

--
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Witamina B1 2 mg 182

  

Witamina B6

  

3 mg

  

214

  

Witamina B12

  

3 mcg

  

120

  

Kwas foliowy

  

300 mcg

  

150

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

 

Właściwości

Właściwości składników:

Monofosforan urydyny: składnik odżywczy wykorzystywany w procesach odbudowy struktur nerwowych.

Witamina B1 (Tiamina): wsparcie prawidłowych funkcji układu nerwowego.

Witamina B6 (Pirydoksyna): wsparcie prawidłowych funkcji układu nerwowego. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego. Pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny.

Kwas foliowy (Kwas pteroilomonoglutaminowy): foliany biorą udział w procesie podziału komórek i pomagają w prawidłowej syntezie
aminokwasów.

Witamina B12 (Cyjanokobalamina): wsparcie prawidłowych funkcji układu nerwowego.Odgrywa rolę w procesie podziału komórek.

Produkt szczególnie polecany jest osobom odczuwającym bóle kręgosłupa, oraz dotkniętym objawami neuralgii (nerwobóle), neuropatii i
polineuropatii ( uszkodzenia nerwów obwodowych).

 

Zalecane spożycie

Zaleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie przed lub podczas posiłku, popijając odpowiednią ilością wody

 

Ważne

Przeciwwskazania: W razie długotrwałego stosowania należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości
(uczulenia) na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chonić od światła i wilgoci.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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