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Citogla vis x 30 tabl
 

Cena: 38,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Citogla Vis w postaci tabletek z citikoliną jest preparatem wspomagającym narząd wzroku i może być stosowany
wyłącznie we wskazanych dawkach. Jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów. Na co jest Citogla Vis? Wskazaniem do stosowania
tego suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanych posiłków o citikolinę, czyli składnik uczestniczący w syntezie błon
komórkowych oraz w ich odbudowie. Citikolina wspomaga prawidłowe widzenie oraz wspiera przewodnictwo w drodze wzrokowej. Jest
to substancja, która jest naturalnie obecna w organizmie człowieka, stanowiąc związek pośredni w przekształcaniu choliny w
fosfatydylocholinę. Suplement diety może być szczególnie pomocny przy neurodegeneracyjnych schorzeniach oczu. Stodsować go
można m.in. przy jaskrze, czyli chorobie uszkadzającej nerw wzrokowy. Suplement diety od Solinea z citikoliną przyczynia się także do
działań neuroprotekcyjnych.

W opakowaniu o masie netto 10,2 g znajduje się 30 tabletek Citogla Vis. W skład 1 tabletki wchodzi 250 mg citikoliny, czyli
cytydylo-5’difosfocholiny oraz substancje pomocnicze. Odpowiednio w dwóch tabletkach suplementu diety od Solinea znajduje się 500
mg cytydylo-5’difosfocholiny i składniki pomocnicze. Wśród substancji pomocniczych preparatu należy wymienić celulozę
mikrokrystaliczną i bezwodny fosforan wapnia oraz sól magnezową kwasu tłuszczowego (stearynian magnezu) i krzemionkę koloidalną.
Przed zastosowaniem suplementu diety należy wnikliwie zapoznać się z informacjami podanymi na jego opakowaniu lub w dołączonej
do niego ulotce. Suplement diety należy stosować zgodnie z rekomendowanym przez producenta dawkowaniem. Nie należy
przyjmować dawek suplementu diety większych niż wskazane. Zaleca się przyjmowanie 1–2 tabletek Citogla Vis dziennie. Należy
połykać je w całości i popijać odpowiednią ilością wody. Przy regularnym stosowaniu suplement diety wspomaga przewodnictwo
neuronów wzrokowych oraz ich prawidłową pracę.

Nie wszyscy powinni stosować suplement diety Citogla Vis. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na jego składnik czynny lub
pomocnicze. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po przyjęciu tego suplementu diety należy zrezygnować z jego
dalszego stosowania i skonsultować się z lekarzem. Suplement diety Citogla Vis nie powinien być stosowany przez dzieci. Produkt nie
jest też rekomendowany do stosowania w ciąży czy też w czasie karmienia piersią.

Citogla Vis w postaci tabletek to suplement diety, co oznacza, że nie można go traktować jako zamiennika zdrowej diety i zdrowego
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trybu życia. Tabletki Citogla Vis mogą uzupełniać dietę, ale nie należy stosować dawek większych niż wskazane. Wszystkie suplementy
diety, w tym również Citogla Vis, wymagają przechowywania w taki sposób, aby dzieci ich nie widziały i nie miały do nich dostępu. W
czasie przechowywania suplementu diety należy zadbać, by tabletki znajdowały się w temperaturze pokojowej i były chronione przed
bezpośrednim działaniem wilgoci i światła.

Składniki
sól sodowa cytydylo-5'difosfocholiny, substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, fosforan wapnia bezwodny, substancje
glazurujące: sól magnezowa kwasu tłuszczowego (stearynian magnezu), krzemionka koloidalna.

1 tabletka zawiera:

cytydylo-5'difosfocholina (citikolina) - 250 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 30 tabletek
Masa netto: 10,2 g

Charakterystyka
Citikolina wykorzystywana jest w syntezie i odbudowie błon komórek nerwowych, przez co uczestniczy w procesach prawidłowego
widzenia oraz przewodnictwie w drodze wzrokowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 tabletki dziennie. Tabletkę połknęć, popijajęc odpowiednię ilościę wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Solinea
ul. Koncertowa 7/277,
20-843 Lublin

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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