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Citogla VIS 30 tabletek
 

Cena: 38,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: SOLINEA

ILOŚĆ: 30 tabletek

 

OPIS:

Citogla Vis to suplement diety zalecany do stosowania przez osoby cierpiące na choroby neurodegeneracyjne oczu, szczególnie jaskrę.
Obecna w preparacie citikolina wykazuje działanie neuroprotekcyjne.

 

ZASTOSOWANIE:

Głównym składnikiem suplementu diety Citogla VIS jest citikolina (cytydylo-5'difosfocholina) - substancja naturalnie występująca w
organizmie człowieka, w szczególności w komórkach tkanek organów. Jest ona związkiem pośrednim w wytwarzaniu fosfatydylocholiny
z choliny - powszechnego procesu biochemicznego zachodzącego w błonach komórkowych. Citikolina (cytydylo-5 difosfocholina)
zaangażowana jest w pracę układu nerwowego oraz procesy prawidłowego widzenia. Dodatkowo, wstępne badania wykazały, że
korzystnie wpływa na koncentrację, pamięć i energię psychiczną.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1-2 tabletki dziennie. Tabletkę połknąć, popijając odpowiednią ilością wody.

 

SKŁAD:

Sól sodowa, cytydylo-5'difosfocholiny (citikoliny), substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, fosforan wapnia bezwodny,
substancje glazurujęce: sole magnezowa kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

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

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.

Chronić przed światłem.

Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. 

Nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym. 

Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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