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Axobrex 250 mg x 30 tabl
 

Cena: 55,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent UNIPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje wypełniające (fosforany wapnia, celuloza), cytykolina (sól wewnętrzna cytydyno 5-pirofosforanu choliny, 5-(trójwodoro
difosforano) P-(2-(trimetyloamonio)etylo] estru cytydyny), stabilizator (poliwinylopolipirolidon), substancje przeciwzbrylające (sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, dwutlenek krzemu).

1 tabletka zawiera:

Cytykolina (sól wewnętrzna) 250 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

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

Charakterystyka
AXOBREX jest preparatem zawierającym substancję cytykolina w postaci soli wewnętrznej. Cytykolina jest to związek składający się z
zasady azotowej cytozyny oraz rybozy, pirofosforanu i choliny. Zasady azotowe to podstawowe składniki strukturalne kwasów
nukleinowych (DNA i RNA), które odgrywają znaczącą rolę w biosyntezie białek oraz przechowywaniu i przekazywaniu informacji w
komórce. Po spożyciu cytykolina rozkłada się na cholinę i cytydynę, substancje naturalnie występujące w organizmie, które ulegają
dalszym przemianom i uczestniczą w różnych szlakach metabolicznych m.in. w układzie nerwowym, w tym w mózgu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.Nie zaleca się stosowania suplementu łącznie z lekami zawierającymi
centrofenoksynę. Cytykolina wchodzi w interakcje z niektórymi lekami, zwiększa działanie leków L-Dopa. Produkt nie jest przeznaczony
do spożycia przez dzieci.
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Dorośli: 1 tabletka 1-2 razy dziennie, podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
UNIPHARM HOLDINGS SP. Z O.O.
Ul. Puławska 428
02-884 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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