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Fosydyna Plus x 30 kaps
 

Cena: 37,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Fosydyna Plus w postaci kapsułek jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych. W składzie suplementu
diety od Aurovitas znajduje się monofosforan urydyny, witamina B12, a także witamina B6 i B1, a oprócz tego miedź i kwas foliowy.

Na co jest Fosydyna Plus? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanych posiłków w składniki
wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Składniki aktywne suplementu diety Fosydyna Plus wspierają
metabolizm energetyczny, a także odżywienie i działanie komórek układu nerwowego. Monofosforan urydyny wspomaga syntezę
fosfolipidu stanowiącego składnik błon komórek nerwowych. Miedź wspomaga pracę układu nerwowego i metabolizm energetyczny, a
kwas foliowy przyczynia się do redukcji zmęczenia i znużenia. Witamina B12 wspomaga natomiast pracę układu nerwowego, a przy tym
przyczynia się do utrzymania właściwych funkcji psychologicznych oraz do redukcji uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina B6
wspomaga natomiast utrzymanie funkcji psychologicznych i pracę układu nerwowego, a oprócz tego wspiera metabolizm energetyczny,
przyczynia się do regulowania aktywności hormonalnej i wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowego oraz produkcję
czerwonych krwinek. Witamina B1 wspomaga utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego i funkcji psychologicznych, a
oprócz tego wspomaga utrzymanie prawidłowej pracy układu nerwowego.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek Fosydyna Plus. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 50 mg monofosforanu urydyny, 3
mg (214% RWS) witaminy B6 (chlorowodorek pirydoksyny) oraz 2 mg (182% RWS) witaminy B1 (chlorowodorek tiaminy), a oprócz tego
100 μg (4000% RWS) witaminy B12 (metylokobalamina), 400 μg (200% RWS) kwasu foliowego oraz 155 μg (15,5% RWS) miedzi.
Formułę suplementu diety uzupełniają składniki pomocnicze, w tym olej słonecznikowy, żelatyna wołowa i gliceryna, a także wosk
pszczeli, lecytyna sojowa płynna oraz dwutlenek tytanu, a oprócz tego dwutlenek krzemu oraz karmin 50%. Zaleca się przestrzegania
zalecanego przez producenta dawkowania suplementu diety Fosydyna Plus. Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki Fosydyna Plus na
dobę. Kapsułki suplementu diety należy przyjmować w czasie posiłku, najlepiej popijając je odpowiednią ilością wody.

Suplement diety Fosydyna Plus ma również pewne przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie każdy powinien z niego
korzystać. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
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Fosydyna Plus jest suplementem diety, więc nie należy jej traktować jako zamiennika zbilansowanej diety czy też zdrowego trybu życia.
Produkt powinien być stosowany w dawkach nie większych niż rekomendowane. Poza tym należy przechowywać go w miejscu o
temperaturze pokojowej, chroniąc przed działaniem światła i wilgoci. Fosydyna Plus to produkt, który wymaga także właściwego
zabezpieczenia przy przechowywaniu – należy umieścić go w miejscu, w którym nie będzie dla widoczny i dostępny najmłodszych
dzieci.

Cechy

monofosforan urydyny, *witamina B12 (metylokobalamina), *witaminy B1, B6, *miedź, kwas foliowy
1 kapsułka na dobę
wspomaganie czynności układu nerwowego*

Składniki
substancja wypełniająca: olej słonecznikowy, żelatyna wołowa, sól dwusodowa monofosforanu-5-urydyny, substancja utrzymująca
wilgoć: gliceryna, metylokobalamina (wit. B12), nośnik: wosk pszczeli, emulgator: <span style='font-weight: bold;'>lecytyna <span
style='font-weight: bold;'>sojowa</span> płynna</span>, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), chlorowodorek tiaminy (wit. B1),
glukonian miedzi (miedź), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwniki: Candurin NXT Ruby RED, L-metylofolian wapnia
(kwas foliowy), barwnik: karmin 50 %, błękit patentowy

Wartości odżywcze Dzienna porcja (1 kapsułka) %RWS*
Podstawowe składniki:
Monofosforan urydyny 50 mg -
Witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny)

3 mg 214 %

Witamina B1 tiamina (chlorowodorek
tiaminy)

2 mg 182 %

Witamina B12 (metylokobalamina) 100 µg 4 000 %
Kwas foliowy 400 µg 200 %
Miedź 155 µg 15,5 %
*Referencyjne Wartości Spożycia.

Stosowanie
Zalecane spożycie:
Doustnie. Dorośli - 1 kapsułka na dobę podczas posiłku, popijając dużą ilością wody.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Produkt Fosydyna Plus przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia:
W razie długotrwałego stosowania należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na
którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w nienasłonecznionym, suchym miejscu, w temperaturze 15°C -25°C, w
zamkniętym opakowaniu.

Producent
Aurovítas Pharma Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
10.4

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.
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Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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