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ALAnerv 30 kapsułek
 

cena: 44,65 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała mózg, układ nerwowy

Działanie antyoksydacyjne, wspomagające,
wzmacniające

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent ALFA WASSERMANN POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

kwas alfa-liponowy, kwasy tłuszczowe,
witamina E, witamina B5, witamina B6,
witamina B2 , witamina B1, selen

Wskazania koncentracja, nerwica, niepokój, osłabienie,
pamięć, stres, złe samopoczucie

Opis produktu
 

Opis
Działa odtruwająco i regenerująco na wątrobę, bierze udział w usuwaniu metali ciężkich z organizmu, zwiększa wrażliwość komórek na
insulinę zmniejszając jej stężenie we krwi i indukuje podziały komórek macierzystych.

Skład
Kwas alfa-liponowy (tioktanowy); Olej z ogórecznika lekarskiego zawierajacy 22% kwasu gamma-linolenowego; żelatyna spożywcza;
Substancja utrzymująca wilgotność: Glicerol; Triglicerydy kwasów tłuszczowych; Substancja przeciwzbrylająca: Stearynian magnezu;
Witamina E naturalna; Substancja utrzymująca wilgotność: Oleinian poliglicerolu; Olej sojowy; Emulgator: Lecytyna sojowa; Barwnik:
Dwutlenek tytanu; Kompleks witamin grupy B: Witamina B1, Witamina B2, Witamina B5, Witamina B6; Barwnik: Czerwony tlenek żelaza;
Selenin sodu.
(2 kapsułki) zawierają: 600mg kwasu alfa-liponowego; 360mg kwasów tłuszczowych nienasyconych; 15mg (125%)* witaminy E; 9mg
(150%)* witaminy B5 (kwas pantotenowy); 2,8mg (200%)* witaminy B6; 2,4mg (171,4%)* witaminy B2 (ryboflawina); 2,1mg (191%)*
witaminy B1(Tiamina); 50mcg (90,9%)* selenu.
*RWS - Referencyjna wartość spożycia.

Dawkowanie
Dorośli 1-2 kapsułki dziennie, najlepiej podczas głównych posiłków. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Działanie
Głównymi składnikami aktywnymi preparatu ALAnerv są: kwas alfa-liponowy, witaminy: E, B5, B6, B1 i B2, selen i olej z ogórecznika
lekarskiego zawierający 22% kwasu gamma-linolenowego. Kwas alfa-liponowy jest najważniejszym spośród substancji aktywnych
zawartych w składzie preparatu. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.
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Zawarte w składzie ALAnervu witaminy z grupy B korzystnie wpływają na pracę układu nerwowego. Witamina E z kolei pomaga w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, a kwas gamma-linolenowy wchodzi w skład błon komórkowych organizmu. Suplement
diety zaleca się przyjmować codziennie w dawce nieprzekraczającej jednej-dwóch kapsułek, najlepiej podczas posiłków. Preparat ma
postać kapsułek doustnych o łatwym do połknięcia kształcie.

Uwagi
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.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym
miejscu.
Z dala od źródeł światła.
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