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Akoneuro x 20 tabl
 

Cena: 22,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent ACCORD HEALTHCARE LTD

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kwas alfa liponowy, skrobia, octan dl-alfa tokoferylu (witamina E), sól sodowa monofosforanu urydyny, substancje przeciwzbrylające:
talk , dwutlenek krzemu, niacynamid (witamina B3), pantotenian wapnia (witamina B5), substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, stabilizator: polidekstroza,
barwnik: dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), monoazotan tiaminy (witamina B1),
olej MCT, selenian (IV) sodu (selen).

1 tabletka zawiera:

kwas alfa-liponowy - 400 mg*
monofosforan urydyny - 50 mg*
witamina E - 18 mg (150% RWS)
witamina B1 - 1,65 mg (150% RWS)
witamina B2 - 2,1 mg (150% RWS)
witamina B3 - 16 mg (100% RWS)
kwas pantotenowy (witamina B5) - 9 mg (150% RWS)
witamina B6 - 2,1 mg (150% RWS)
selen - 55 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 20 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
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Suplement diety Akoneuro uzupełnia dietę w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Głównymi
składnikami preparatu są kwas alfa-liponowy oraz monofosforan urydyny, witaminy z grupy B, witamina E oraz selen.

Kwas alfa-liponowy jest składnikiem rozpuszczalnym zarówno w wodzie, jak i w tłuszczach, dzięki czemu może docierać do
większości tkanek organizmu oraz przenikać barierę krew-mózg. Kwas alfa-liponowy jest związkiem naturalnie występującym w
organizmie człowieka, jednak zdolność organizmu do jego syntezy jest ograniczona, dlatego zaleca się uzupełnienie tego
składnika.
Monofosforan urydyny jest źródłem urydyny, która jest syntezowana w wątrobie, jednak konieczne jest uzupełnianie tego
związku poprzez prawidłową dietę, zawierającą np. owies, wątrobę (wołową i wieprzową), ryby czy warzywa.
Witamina B2, witamina E oraz selen pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witaminy B2 i B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz przyczyniają się do zmniejszenia znużenia
i zmęczenia
Dodatkowo witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i
karmiących piersią.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 5-25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed
światłe m i wilgocią.

Producent
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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