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Alfarydyna x 30 kaps
 

Cena: 34,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Alfarydyna w postaci kapsułek od Aflofarm jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych, który wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wyrób w swojej formule nie ma dodatku cukrów i może być stosowany również przez
diabetyków – w jego składzie znajdują się wyłącznie naturalnie występujące cukry.

Na co jest Alfarydyna? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wzbogacenie zbilansowanego menu w kwas alfa-liponowy i
monofosforan urydyny, a także w witaminy z grupy B oraz selen i inne składniki, które wspierają pracę układu nerwowego oraz
przyczyniają się do utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych. Jeśli chodzi o zawarte w składzie witaminy z grupy B, produkt
uzupełnia dietę w witaminę B1, B2, B6 i B12, a także w kwas foliowy. Substancje aktywne zawarte w suplemencie diety wspomagają
pracę układu nerwowego oraz utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych. Wspierają ochronę antyoksydacyjną komórek, a
oprócz tego przyczyniają się do redukcji uczucia zmęczenia i znużenia.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek suplementu diety Alfarydyna. W skład 1 kapsułki wchodzi
300 mg kwasu alfa-liponowego, 57,94 mg soli sodowej monofosforanu urydyny (w tym 50 mg monofosforanu 5-urydyny (UMP)), 2 mg
(182% RWS) witaminy B1, 2,1 mg (150% RWS) witaminy B2, 3 mg (214% RWS) witaminy B6, 3 μg (120% RWS) witaminy B12, 400 μg
(200% RWS) kwasu foliowego, a także 27,5 μg (50% RWS) selenu. Skład suplementu diety Alfarydyna uzupełniają substancje
pomocnicze. Zaliczyć można do nich sole magnezowe kwasów tłuszczowych, żelatynę, dwutlenek tytanu oraz tlenki i wodorotlenki
żelaza. Suplement diety powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce i należy
przestrzegać podanego tam dawkowania produktu. Rekomendowane dawkowanie suplementu diety Alfarydyna to 1 kapsułka dziennie.
Nie należy przekraczać wskazanej dawki dziennej produktu – jedno opakowanie suplementu diety powinno wystarczyć na około 1
miesiąc suplementacji.

Nie każdy pacjent powinien stosować suplement diety Alfarydyna. Przeciwwskazaniem do suplementacji jest nadwrażliwość na
którykolwiek z jego składników. W przypadku przyjęcia preparatu i zaobserwowania objawów nadwrażliwości już po tym fakcie należy
suplement diety odstawić, rezygnując z jego dalszego stosowania, a oprócz tego skonsultować się z lekarzem. Suplement diety
przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, dlatego nie powinny z niego korzystać osoby niepełnoletnie.
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Suplementu diety Alfarydyna nie można traktować jako zamiennika zbilansowanych posiłków i zdrowego trybu życia, ponieważ
powinien je uzupełniać, ale nie jest w stanie ich zastąpić. Nie należy przyjmować większych dawek produktu od rekomendowanych, poza
tym należy suplement diety zabezpieczyć przy przechowywaniu w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych dzieci.
Optymalna temperatura do przechowywania kapsułek Alfarydyna to temperatura pokojowa, jednak należy zadbać o to, aby suplement
diety był zabezpieczony przed działaniem światła i wilgoci.

Składniki
Kwas alfa-liponowy, sól sodowa monofosforanu urydyny, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina, selenian (VI) sodu, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy.
Składniki kapsułki: żelatyna, barwniki: dwutlenek tytanu oraz tlenki i wodorotlenki żelaza.

1 kapsułka zawiera:

Kwas alfa-liponowy - 300 mg*
Sól sodowa monofosforanu urydyny - 57,94 mg*

w tym Monofosforan 5 -urydyny (UMP) - 50 mg*
Witamina B2 - 2 mg (182% RWS)
Witamina B2 - 2,1 mg (150% RWS)
Witamina B6 - 3 mg (214% RWS)
Witamina B12 - 3 μg (120% RWS)
Kwas foliowy - 400 μg (200% RWS)
Selen - 27,5 μg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Składniki produktu pomagają w:

prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego (witamina B12)
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych (witamina B6)
zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia (ryboflawina)
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (selen)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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