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Aliness Regulator Homocysteiny x 60 kaps
 

Cena: 71,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Trimetyloglicyna (TMG), dwuwinian choliny, N-acetylo-L-cysteina, 5-fosforan ryboflawiny, 5-fosforan pirydoksalu, sól glukozaminowa
kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego, metylokobalamina, adenozylokobalamina, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza
(substancja wiążąca).

1 kapsułka zawiera:
Witamina B2 (jako 5-fosforan ryboflawiny): 20 mg (1785,5% RWS)
Witamina B6 (jako 5-fosforan pirydoksalu): 9 mg (643% RWS)
Kwas foliowy (jako 5-metylotetrahydrofolian): 300 mcg (150% RWS)
Witamina B12: 50 mcg (2000% RWS), w tym:

metylokobalamina: 25 mcg*
adenozylokobalamina: 25 mcg*

Trimetyloglicyna (TMG): 400 mg*
Cholina (jako VitaCholine™): 125 mg*
N-acetylo-L-cysteina (NAC): 100 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
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Homocysteina jest jednym z metabolitów L-metioniny.
Podwyższony poziom homocysteiny we krwi jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób serca i układu krwionośnego (choroba
miażdżycowa), dlatego w profilaktyce chorób serca i naczyń krwionośnych istotne jest kontrolowanie tego niepożądanego
składnika i utrzymywanie go na możliwie niskim poziomie we krwi.
REGULATOR HOMOCYSTEINY nie zawiera żadnych składników odzwierzęcych, dzięki czemu stanowi produkt odpowiedni dla
wegan.
Produkt nie zawiera żadnych dodatków technologicznych, konserwantów ani barwników.
Foliany, witamina B6, witamina B12 oraz cholina przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka, dwa razy dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MEDICALINE
Konrad Malitka
OSTRÓWIEC 150
05-480 KARCZEW

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

