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ALANERV 920 MG ODŻYWIA UKŁAD NERWOWY KWAS ALA
GLA
 

Cena: 53,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ALFASIGMA

Opis produktu
 

ALANERV - 30 KAPSUŁEK
Alanerv suplement diety produkowany na bazie kwasu alfa-liponowego, kwasu gamma-linolenowego, witamin i selenu.

Charakterystyka:

Kwas alfa-liponowy - główny składnik suplementu diety ALAnerv, to substancja witamino-podobna wytwarzana przez organizm
człowieka, a także zawarta w wielu pokarmach.

Kwas gamma-linolenowy - to wielonienasycony kwas tłuszczowy należący do grupy kwasów omega-6.

Tiamina (witamina B1) pomaga w:

Prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Prawidłowym funkcjonowaniu serca.

Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Ryboflawina (witamina B2) pomaga:

Zachować zdrową skórę.

W utrzymaniu prawidłowego widzenia.
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Prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

W ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

W utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek.

W utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

Oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego i zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Kwas pantotenowy (witamina B5) przyczynia się do:

Utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników.

Zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.

Witamina B6 przyczynia się do:

Utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Regulacji aktywności hormonalnej.

a także pomaga w:

Prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Prawidłowej produkcji czerwonych krwinek.

Prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Witamina E i selen pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Ponadto Selen pomaga:

Zachować zdrowe włosy.

Zachować zdrowe paznokcie.

W prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy.

1 kapsułka zawiera:

Kwas alfa-liponowy - 300 mg

Kwasy tłuszczowe - 180 mg
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Witamina E - 7,5 mg (62,5%)*

Witamina B5 - 4,5 mg (75%)*

Witamina B6 - 1,5 mg (107%)*

Witamina B2 - 1,2 mg (85,7%)*

Witamina B1 - 1,05 mg (95,5%)*

Selen - 25 µg (45,4%)*

* - procent zalecanego dziennego spożycia

Zalecane dzienne spożycie:

Zaleca się przyjmować 1 do 2 kapsułek na dzień, w takcie głównych posiłków.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Składniki:

Kwas alfa-liponowy; olej z ogórecznika lekarskiego zawierający 22% kwasu gamma-linolenowego; żelatyna wieprzowa; 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.

Uwagi:

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.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Dystrybutor: ALFASIGMA POLSKA SP. Z O.O., AL. JEROZOLIMSKIE 96, 00-807 WARSZAWA.
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