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Alanerv On, 30 kapsułek układ nerwowy
 

cena: 54,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent INNE

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Pamięć

Opis produktu
 

Wskazania

Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz odpornościowego.

Pomaga zachować zdrową skórę i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

Działanie

Zastosowany w suplemencie diety Alaverv On:

kwas alfa-liponowy jest substancją witaminopodobną, która produkowana jest przez organizm człowieka, ale jest również zawarta w
wielu pokarmach;

kwas gamma-linolenowy jest wielonienasyconym kwasem tłuszczowym, który należy do kwasów omega-6;

honokiol to bioflawonoid otrzymywany z kory magnolii;

witamina B1, czyli tiamina, działa wspomagająco na prawidłowe działanie układu nerwowego i pomaga utrzymać prawidłowe funkcje
psychologiczne, stanowi też wsparcie dla serca oraz sprzyja utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego;

ryboflawina – witamina B2 – ma dobroczynny wpływ na skórę oraz widzenie, wspiera układ nerwowy oraz chroni komórki przed stresem
oksydacyjnym, dodatkowo, dobroczynnie oddziałuje na stan czerwonych krwinek i błon śluzowych, sprzyja redukcji uczucia znużenia i
zmęczenia;

witamina B5 również zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia oraz pomaga utrzymać sprawność umysłową na prawidłowym poziomie,
przyczynia się też do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników;
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 witamina E i selen wspierają ochronę komórek przed niszczącym wpływem wolnych rodników.

Dodatkowo zaś selen jest ważny dla zdrowych włosów i paznokci. Wspiera także układ immunologiczny oraz ma pozytywny wpływ na
prawidłowy przebieg spermatogenezy.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1-2 kapsułki raz dziennie, najlepiej podane jednorazowo, w trakcie posiłku.

Skład

Kwas alfa-liponowy (tiooktanowy); olej z ogórecznika lekarskiego (Borago ocinalis L, semi) standaryzowany na zawartość
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych; żelatyna spożywcza; substancja utrzymująca wilgotność: glicerol; triglicerydy kwasów
tłuszczowych; suchy wyciąg z Magnolii (Magnolia ocinalis Rehder & Wilson, kora) standaryzowany na 90% zawartosci honokiolu;
emulgator: lecytyna sojowa w oleju sojowym; substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu; substancja utrzymująca wilgotność:
oleinian poliglicerolu; witamina E naturalna (d-�-tokoferol w oleju słonecznikowym); kompleks witamin grupy B: witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), witamina B5 (d-pantotenian wapnia), witamina B2 (rybo�flawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy),
barwnik: dwutlenek tytanu; barwnik: czerwony tlenek żelaza; selenin sodu.

Uwagi do stosowania

Wskazane jest zachowanie ostrożności w przypadku osób stosujących terapie insulinowa lub doustne leki hipoglikemizujace, gdyż kwas
alfa-liponowy może nasilać efekt hipoglikemiczny równolegle stosowanych leków, dlatego przed zażyciem Alanerv On należny
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.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: IBSA

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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