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ALAnerv ON 30 kapsułek
 

Cena: 55,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent ALFASIGMA POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety 

PRODUCENT: Alfasigma Polska Sp. z o.o. Warszawa (00-807)  Al. Jerozolimskie 96. 

ILO??: 30 kapsu?ek  

ALAnerv ON to suplement diety produkowany na bazie kwasu alfa-liponowego, kwasu gamma-linolenowego, honokiolu, witamin B1, B2, B5, B6, witaminy E i selenu. Dzi?ki
swoim sk?adnikom pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu nerwowego i odporno?ciowego, zachowaniu zdrowej skóry oraz pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.  

ZASTOSOWANIE: Kwas alfa-liponowy g?ówny sk?adnik suplementu diety ALAnerv ON, to substancja witamino-podobna wytwarzana przez organizm cz?owieka, a tak?e
zawarta w wielu pokarmach. 

Kwas gamma-linolenowy to wielonienasycony kwas t?uszczowy nale??cy do grupy kwasów omega-6. Honokiol jest bioflawonoidem pozyskiwanym z kory magnolii. Tiamina
(witamina B1) pomaga w: prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu nerwowego, utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych, prawid?owym funkcjonowaniu serca oraz
przyczynia si? do utrzymania prawid?owego metabolizmu energetycznego. Ryboflawina (witamina B2) pomaga: zachowa? zdrow? skór?, w utrzymaniu prawid?owego
widzenia, prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu nerwowego, w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, w utrzymaniu prawid?owego stanu czerwonych krwinek, w
utrzymaniu prawid?owego stanu b?on ?luzowych oraz przyczynia si? do utrzymania prawid?owego metabolizmu energetycznego i zmniejszenia uczucia zm?czenia i
znu?enia. 

Kwas pantotenowy (witamina B5) przyczynia si? do: utrzymania prawid?owego metabolizmu energetycznego, prawid?owej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych,
witaminy D i niektórych neuroprzeka?ników, zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia oraz pomaga w utrzymaniu sprawno?ci umys?owej na prawid?owym poziomie.
Witamina B6 przyczynia si? do: utrzymania prawid?owego metabolizmu energetycznego, zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia, regulacji aktywno?ci hormonalnej a
tak?e pomaga w: prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu nerwowego, utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych, prawid?owej produkcji czerwonych krwinek,
prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego. 
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Witamina E i selen pomagaj? w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Ponadto Selen pomaga: zachowa? zdrowe w?osy, zachowa? zdrowe paznokcie, w
prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego oraz przyczynia si? do prawid?owego przebiegu spermatogenezy. 

ZALECANA PORCJA DO SPO?YCIA: 1-2 kapsu?ki raz dziennie, najlepiej podane jednorazowo 

 Zawarto?? sk?adników od?ywczych w porcji dziennej: 

http://pl.alfasigma.com/CMSContent/Alfasigma-Poland/image/products/FoodSupplements/01-ALAnerv-ON/ALAnerv_ON.pdf 

 SK?AD: Kwas alfa-liponowy (tiooktanowy); Olej z ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis L, semi) standaryzowany na zawarto?? wielonienasyconych kwasów
t?uszczowych; ?elatyna spo?ywcza; Substancja utrzymujaca wilgotno??: Glicerol; Triglicerydy kwasów t?uszczowych; Suchy wyci?g z Magnolii (Magnolia officinalis Rehder &
Wilson, kora) standaryzowany na 90% zawarto?ci honokiolu; Emulgator: Lecytyna sojowa w oleju sojowym; Substancja przeciwzbrylajaca: Stearynian magnezu; Substancja
utrzymuj?ca wilgotno??: Oleinian poliglicerolu; Witamina E naturalna (d-?-tokoferol w oleju s?onecznikowym); Kompleks witamin grupy B: Witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), Witamina B5 (d-pantotenian wapnia), Witamina B2 (ryboflawina), Witamina B1 (monoazotan tiaminy), Barwnik: Dwutlenek tytanu; Barwnik: Czerwony tlenek
?elaza; Selenin sodu. 

Przechowywanie: w zamkni?tym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni? przed ?wiat?em. 

Ostrze?enie: Nie przekracza? zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Nie stosowa? w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze sk?adników preparatu. Nie zaleca si? stosowania preparatu u kobiet w ci??y i karmi?cych piersi?. Dla zachowania prawid?owego stanu zdrowia du?e
znaczenie ma zbilansowana i zró?nicowania dieta oraz zdrowy tryb ?ycia. 

 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci/alergii na którykolwiek ze sk?adników preparatu

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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