Jeden produkt

wiele możliwości

Dzięki swoim składnikom pomaga w:
• prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego (wit. B1, wit. B2, wit. B6)
• prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego (selen i wit. B6)
• zachowaniu zdrowej skóry (wit. B2),
zdrowych włosów i paznokci (selen)
•o
 chronie komórek przed stresem
oksydacyjnym (wit. B2, wit. E i selen)
• utrzymaniu prawidłowego
widzenia (wit. B2)

1. Suplement diety ALAnerv ON, kapsułki miękkie.

30 kapsułek
1-2 kapsułki dziennie podane
jednorazowo razem z posiłkami¹

OPAKOWANIE 30 KAPSUŁEK. SPOSÓB UŻYCIA: 1-2 kapsułki raz dziennie, najlepiej podane jednorazowo. OSTRZEŻENIA: Wskazane jest zachowanie ostrożności w przypadku osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące, gdyż kwas alfa-liponowy może nasilać efekt hipoglikemiczny równolegle stosowanych leków, dlatego przed zażyciem
ALAnerv ON należy skonsultować się z lekarzem. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Preparaty uzupełniające dietę stanowią skoncentrowane źródło odżywcze,
nie mogą być stosowane jako substytuty zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej
tj. od 15 °C do 25 °C, z dala od źródeł światła. SKŁADNIKI: Kwas alfa-liponowy (tiooktanowy); Olej z ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis L, semi) standaryzowany na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych; żelatyna spożywcza; Substancja utrzymujaca wilgotność: Glicerol; Triglicerydy kwasów tłuszczowych; Suchy wyciąg z Magnolii (Magnolia officinalis
Rehder & Wilson, kora) standaryzowany na 90% zawartości honokiolu; Emulgator: Lecytyna sojowa w oleju sojowym; Substancja przeciwzbrylajaca: Stearynian magnezu; Substancja
utrzymująca wilgotność: Oleinian poliglicerolu; Witamina E naturalna (d-α-tokoferol w oleju słonecznikowym); 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 żelaza; Selenin sodu.
Wyprodukowano przez IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. Via Martiri di Cefalonia 2, 26900 Lodi, Włochy dla: Alfasigma Polska Sp. z o.o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Składnik

1 kapsułka

Kwas alfa-liponowy

300 mg

600 mg

Kwasy tłuszczowe nienasycone
(kwas linolowy, kwas gamma-linolenowy)

180 mg

360 mg

Honokiol

27 mg

Witamina E naturalna

7,5 mg

62,5%

15 mg

125%

Kwas pantotenowy

4,5 mg

75%

9 mg

150%

Witamina B6

1,4 mg

100%

2,8 mg

200%

Ryboflawina

1,2 mg

85,7%

2,4 mg

171,4%

Tiamina

1,05 mg

95,5%

2,1 mg

191%

Selen

25 μg

45,4%

50 μg

90,9%
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%RWS / 1 kapsułkę

2 kapsułki

%RWS / 2 kapsułki

54 mg

