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Citotrop x 30 kaps
 

Cena: 40,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sól sodowa cytydylo-5'-difosfocholiny, substancje pomocnicze: stearynian magnezu, wodorofosforan wapnia, kapsułka: żelatyna,
dwutlenek tytanu.

Zawartość w 1 kapsułce:
cytydylo-5'difosfocholina (CDP-cholina) 250 mg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Masa netto: 14,2 g
Zawartość opakowania: 30 kapsułek

Charakterystyka
Zawarta w suplemencie diety Citotrop  CDP-cholina (cytydylo-5'difosfocholina) jest endogennym prekursorem fosfatydylocholiny,
podstawowego budulca fosfolipidów błon komórkowych. CDP-cholina ulega hydrolizie do cytydyny i choliny, które łatwo przenikają przez
barierę krew-mózg i pełnią rolę w syntezie i odbudowie komórek nerwowych. CDP-cholina przyczynia się do zwiększenia syntezy
acetylocholiny i pełni rolę w syntezie fosfolipidów.
CDP-cholina pozytywnie oddziałuje na prawidłowe funkcjonowanie mózgu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produktu nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie. Kapsułkę należy popić odpowiednią ilością wody. Zawartość kapsułki można wysypać i rozpuścić w ok. 50 ml
ciepłego płynu.
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Przechowywanie
Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze 15-25°C, 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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