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Liponexin x 30 kaps
 

Cena: 24,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kwas alfa-liponowy, selenian sodu, substancja żelująca - żelatyna, substancja utrzymująca wilgotność - gliceryna,woda oczyszczona,
stabilizator - wosk pszczeli, woda oczyszczona, emulgator - lecytyna sojowa, witamina E (A-alfa-tokoferol), barwnik - czerwony tlenek
żelaza.

Wartości odżywcze w 1 kapsułce:

Kwas alfa-liponowy - 300 mg*
Witamina E - 10 mg 83% RWS
Selen - 50 µg 91% RWS

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera: 30 kapsułek.
Masa netto: 26,85 g.

Charakterystyka
Preparat Liponexin jest wskazany do stosowania u osób z zaburzeniami przwodnictwa nerwowego (polineuropatia cukrzycowa), dla
diabetyków i osób z tendencją do cukrzycy, osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów.

Kompleks antyoksydacyjny liponex jest stosowany w celu uzupełnienia diety osób, u których występuje zwiększone
zapotrzebowanie na składniki zawarte w preparacie: kwas alfa-liponowy, selen, witamina E.
Kwas alfa -liponowy jest wytwarzany endogennie w organizmie i jest jednym z najskuteczniejszych naturalnych
antyoksydantów, jednocześnie wzmacnia działanie innych antyutleniaczy (m.in. witamina C, witamina E). Kwas alfa-liponowy 
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przyspiesza spalanie glukozy, zwiększa zapasy glikogenu w wątrobie, korzystnie wpływając na metabolizm węglowodanów i
lipidów.
Selen występuje we wszystkich komórkach organizmu człowieka. Jego funkcja wiąże się przede wszystkim z występowaniem w
enzymach o działaniu antyoksydacyjnym.
Witamina E jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, spełnia rolę przeciwutleniacza i wymiatacza wolnych rodników. Dzięki
temu chroni struktury komórki przed uszkadzającycm działaniem wolnych rodników.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących.

Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie, w trakcie posiłku, popić odpowiednią ilością płynu.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25oC, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
SOLINEA
Elizówka 65
Hala I
21-003 Ciecierzyn

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

