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Alfalipon Prodiab Neuropatia kaps. 30kaps.
 

Cena: 22,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent BIOTON S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ALFALIPON prodiab to suplement diety zawierający wysoką dawkę kwasu alfa - liponowego ( ALA ) oraz kwas gamma - linolenowego (
GLA), obecny w oleju z nasion ogórecznika, wzbogacone witaminami i minerałami ważnymi dla utrzymania prawidłowego
funkcjonowania układu nerwowego.

Skład
Niacyna - przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, zaobserwowano związek przyczynowo - skutkowy
między spożyciem niacyny i zmniejszeniem zmęczenia.

Cynk - korzystnie wpływa na prawidłowy przebieg czynności poznawczych. Poza tym pozytywnie wpływa na prawidłowy metabolizm
makroskładników i węglowodanów, a także przyczynia się do ochrony składników komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

Witamina B2 - wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego.

Witamina B6 - przyczynia się do prawidłowego przebiegu czynności psychicznych.

Witamina B1 - odgrywa również rolę w metabolizmie energetycznym wszystkich komórek układu nerwowego.

Chrom - odgrywa rolę w prawidłowym metabolizmie glukozy, której kontrola jest ważna dla przeciwdziałania rozwoju neuropatii.

Zawartość składników w 1kapsułce:
Kwas alfa - liponowy (ALA) 350mg
Otoczkowany olej z ogórecznika lekarskiego 70mg
w tym kwas gamma - linolenowy (GLA) 6,3 g
Niacyna ( witamina B3) 12mg eqv.niacyny
Cynk 7,5mg
Witamina B2 (ryboflawina) 1,4mg
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Witamina B6 1,4mg
Witamina B1 (tiamina) 1,1mg
Chrom 40 mikrogramów

Produkt nie zawiera dodatków cukrów.
Produkt jest bezglutenowy.

Dawkowanie:
1 kapsułka dziennie po posiłku.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

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

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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