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Fosfatydylocholina x 60 kaps (Kenay)
 

Cena: 59,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent KENAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
fosfatydylocholina (z soi), nośnik: gliceryna, substancja emulgująca: średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, substancja słodząca: syrop
poliglucitolowy, kapsułka: żelatyna.

1 kapsułka zawiera:
Fosfatydylocholina 385 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
101,5 g (Zawartość opakowania: 60 kapsułek)

Charakterystyka

Fosfatydylocholina jest głównym źródłem choliny, potocznie znanej jako witamina B4. Cholina bierze udział w produkcji jednego
z podstawowych neurotransmiterów, jakim jest acetylocholina. Tak więc pośredni udział fosfatydylocholiny w funkcjonowaniu
mózgu jest niezbędny.
Poza tym fosfatydylocholina wspiera:

oddychanie - jest niezbędna przy prawidłowej pracy płuc jako surfaktant - inaczej związek powierzchniowo czynny.
Powleka powierzchnię płuc delikatną warstwą białek i tłuszczów, pozwalając przenikać cząsteczkom tlenu. Dzięki temu
możliwe jest oddychanie.
trawienie - jest głównym składnikiem warstwy śluzówki jelit. Chroni tym samym jelita przed różnymi patogenami
przedostającymi się z zewnątrz do układu pokarmowego.
myślenie - poprawia sprawność intelektualną poprzez podniesienie poziomu komunikacji komórek nerwowych. Dzieje
się tak za sprawą zwiększenia ilości choliny oraz acetylocholiny, czyli jednego z głównych neuroprzekaźników.
detoksykację - wpływa na sprawne funkcjonowanie wątroby. Chroni ją przed niebezpiecznymi skutkami stłuszczenia.
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Wpływa też na regenerację hepatocytów.
odchudzanie - wpływa na liposukcję tkanki tłuszczowej. Oznacza to, że przyczynia się do rozpadu tłuszczu w komórkach
organizmu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

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

Producent
Producent:
SoftGel Technologies Inc., USA
Importer:
Kenay Sp. J.,
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
Polska

Ważne informacje
Zawiera soję.

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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