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ALAnerv ON *30 kaps.
 

Cena: 52,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent ALFASIGMA POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Alanerv ON kapsułki
Opakowanie:  30 kaps.
Skład i opis produktu:  Kwas alfa-liponowy główny składnik suplementu diety ALAnerv ON, to substancja witamino-podobna
wytwarzana przez organizm człowieka, a także zawarta w wielu po-karmach. Kwas gamma- linolenowy to
wielonienasycony kwas tłuszczowy należący do grupy kwasów omega-6. Honokiol jest bioflawonoidem
pozyskiwanym z kory magnolii.
Tiamina (witamina B1): pomaga w:
• prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
• utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
• prawidłowym funkcjonowaniu serca
• oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Ryboflawina (witamina B2) pomaga:
• zachować zdrową skórę
• w utrzymaniu prawidłowego widzenia
• 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
• oraz pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie
Witamina B6 przyczynia się do:
• utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
• zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
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• 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
• oraz przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy
Sposób użycia:  1-2 kapsułki raz dziennie, najlepiej podane jednorazowo.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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