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Revitanerw Max x 30 kaps
 

Cena: 39,52 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent NEURAXPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Revitanerw Max w postaci kapsułek od Neuraxpharm jest produktem wspomagającym pracę układu nerwowego.
Należy stosować go wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z informacjami podanymi na opakowaniu bądź w ulotce.

Na co jest Revitanerw Max? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków w składniki
wspomagające pracę układu nerwowego oraz utrzymanie właściwych funkcji psychologicznych. W składzie suplementu diety można
znaleźć kwas alfa-liponowy (ALA), czyli nasycony kwas tłuszczowy, który łatwo wchłaniania się z przewodu pokarmowego oraz
wykazuje właściwości przeciwutleniające. Dzięki temu wspomniany składnik wspomaga ochronę komórek przed szkodliwym działaniem
wolnych rodników. Suplement diety Revitanerw Max w swojej formule zawiera również tiaminę (witamina B1), która wspomaga
metabolizm energetyczny komórek. Witamina B1 przyczynia się również do utrzymania prawidłowej sprawności umysłowej, a oprócz
tego wspiera pracę układu nerwowego. Tiamina przyczynia się dodatkowo do prawidłowego działania komórek nerwowych, które
odpowiadają za koncentrację, pamięć oraz zdolność uczenia się.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek Revitanerw Max. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 600 mg kwasu alfa-liponowego
oraz 1,1 mg (100% RWS) witaminy B1. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, do których zaliczamy żelatynę,
celulozę mikrokrystaliczną, sole magnezowe kwasów tłuszczowych oraz dwutlenek tytanu. Suplement diety Revitanerw Max należy
stosować zgodnie ze wskazaniami producenta i w określonych przez niego dawkach. Zalecane dzienne dawkowanie Revitanerw Max to
1 kapsułka. Nie należy przekraczać wskazanej dawki dziennej produktu, a wszelkie wątpliwości dotyczące stosowania suplementu diety
należy omówić z lekarzem lub z farmaceutą. Jedno opakowanie prawidłowo przyjmowanego suplementu diety Revitanerw Max powinno
wystarczyć na około 1 miesiąc suplementacji.

Suplement diety Revitanerw Max ma również przeciwwskazania, więc nie wszyscy mogą z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników, zarówno czynnych, jak i pomocniczych. W przypadku wystąpienia objawów
nadwrażliwości w związku z przyjęciem preparatu należy zaprzestać jego dalszego stosowania i zasięgnąć porady lekarza. Pacjentki
spodziewające się dziecka i karmiące piersią – jak w przypadku chęci stosowania jakiegokolwiek innego medykamentu – powinny
skonsultować się z lekarzem w kwestii ewentualnej możliwości suplementacji Revitanerw Max.
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Suplementu diety Revitanerw Max nie można traktować jako zamiennika zróżnicowanych posiłków i zdrowego stylu życia, ponieważ nie
może ich zastąpić. Nie należy też przekraczać wskazanej dawki dziennej wyrobu. Przechowując Revitanerw Max, należy zabezpieczyć
produkt w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Kapsułki powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej i
należy zabezpieczyć je również przed działaniem wilgoci i światła.

Składniki
Kwas alfa-liponowy, żelatyna, substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe
kwasów tłuszczowych), barwnik (dwutlenek tytanu), chlorowodorek tiaminy (witamina B1).

1 kapsułka zawiera:

Kwas alfa-liponowy - 600 mg*
Witamina B1 - 1,1mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek po 775 mg

Charakterystyka
Revitanerw Max jest preparatem stosowanym w celu uzupełnienia codziennej diety w składniki odżywcze (witaminę B1) mające
znaczenie dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz prawidłowych funkcji psychologicznych.

Kwas alfa-liponowy (ALA) jest nasyconym kwasem tłuszczowym o właściwościach przeciwutleniających. Łatwo wchłania się z
przewodu pokarmowego.
Witamina B1 (tiamina) – jako koenzym uczestniczy w metabolizmie energetycznym we wszystkich komórkach organizmu.
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz utrzymanie prawidłowej sprawności umysłowej (np. wpływa na
funkcje komórek nerwowych, które odpowiadają za koncentrację, zdolność uczenia się i pamięć).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
NEURAXPHARM Arzneimittel GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße, 23
40764 Langenfeld
Niemcy

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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