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Revitanerw x 20 kaps
 

Cena: 32,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent NEURAXPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Revitanerw w postaci kapsułek jest produktem od Neuraxpharm przeznaczonym dla pacjentów dorosłych, który
zawiera witaminy z grupy B, kwas alfa-liponowy i gamma-linolenowy, a także witaminę E oraz selen.

Na co jest Revitanerw? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków w składniki, które
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania komórek układu nerwowego. Zawarty w suplemencie diety Revitanerw kwas ALA
wspomaga reakcje utleniania i redukcji, a kwas gamma-linolenowy jest składnikiem błon komórkowych, w tym błon komórek
nerwowych. Suplement diety zawiera również witaminę E, która wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, a także
selen o podobnym działaniu. W składzie suplementu diety Revitanerw znajduje się również niacyna, która wspomaga przemiany
energetyczne komórek i wspiera właściwą pracę układu nerwowego oraz utrzymanie sprawności umysłowej. Formuła kapsułek
Revitanerw to też inne witaminy z grupy B, czyli witamina B1, witamina B2, witamina B5 i witamina B6, które wspomagają między innymi
pracę układu nerwowego.

W opakowaniu znajduje się 20 kapsułek Revitanerw. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 300 mg kwasu alfa-liponowego (ALA)
oraz 100 mg kwasu gamma-linolenowego, a także 24 mg (150% RWS) niacyny oraz 1,65 mg (150% RWS) witaminy B1 (tiaminy). W
składzie 1 tabletki suplementu diety Revitanerw można znaleźć też 2,1 mg (150% RWS) witaminy B2 (ryboflawiny), a także 2,1 mg (150%
RWS) witaminy B6 (pirydoksyny), a oprócz tego 9 mg (150% RWS) kwasu pantotenowego oraz 18 mg (100% RWS) witaminy E i 82,5 µg
(150% RWS) selenu. Skład suplementu diety uzupełniają składniki pomocnicze. Zaliczamy do nich żelatynę, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu, dwutlenek tytanu oraz żółty tlenek żelaza. Suplement diety Revitanerw należy stosować według
wskazań producenta i w określonych przez niego dawkach. Rekomendowane dawkowanie Revitanerw to 1 kapsułka dziennie.
Suplement diety należy przyjmować z głównym posiłkiem. Wskazane przez producenta dawkowanie Revitanerw nie powinno być
przekraczane.

Nie każdy pacjent powinien suplementować Revitanerw. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na choć jeden z jego składników. W
przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po zastosowaniu produktu należy zaprzestać jego dalszego stosowania i skonsultować
się z lekarzem. Suplement diety Revitanerw nie może być traktowany jako substytut zdrowego życia i prawidłowej diety, ponieważ w
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żadnym wypadku nie jest w stanie ich zastąpić. Produkt może natomiast stanowić ich dopełnienie, jednak należy dopilnować, aby
przyjmować go wyłącznie w prawidłowych dawkach, czyli w ilości nie większej niż wskazana. Suplement diety Revitanerw należy też
właściwie przechowywać, a w szczególności zabezpieczyć go, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Kapsułki suplementu diety
Revitanerw powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej, należy także zabezpieczyć je przed wilgocią oraz światłem.

Składniki
kwas alfa – liponowy, mikrokapsułkowany olej z nasion ogórecznika lekarskiego 50% (zawierający kwas gamma – linolenowy), żelatyna,
octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), amid kwasu nikotynowego (niacyna), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), chlorowodorek
pirydoksyny (witamina B6), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), ryboflawina (witamina B2),
monoazotan tiaminy (witamina B1), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), barwniki (dwutlenek tytanu, tlenek żelaza żółty),
selenian( IV) sodu (selen)

1 kapsułka zawiera:

Kwas alfa-liponowy (ALA) - 300 mg*
Kwas gamma-linolenowy - 100 mg*
Niacyna - 24 mg (150% RWS)
Witamina B1 (tiamina) - 1,65 mg (150% RWS)
Witamina B2 (ryboflawina) - 2,1 mg (150% RWS)
Witamina B6 (pirydoksyna) - 2,1 mg (150% RWS)
Kwas pantotenowy - 9 mg (150% RWS)
Witamina E - 18 mg (100% RWS)
Selen - 82,5 ug (150% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
20 kapsułek po 576,61 mg

Charakterystyka
Suplement diety Revitanerw jest preparatem, który uzupełnia codzienną dietę w składniki odżywcze (witaminy z grupy B) mające
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania komórek układu nerwowego.

Kwas alfa-liponowy (ALA) – należy do nasyconych kwasów tłuszczowych. W pokarmie obecny jest w bardzo niewielkiej ilości. W
organizmie uczestniczy w reakcjach utleniania i redukcji (odtwarza np. aktywność przeciwutleniajaca witamin E i C).
Kwas gamma-linolenowy – wielonienasycony kwas tłuszczowy z grupy kwasów omega-6. Wchodzi w skład błon komórkowych
wszystkich komórek organizmu, w tym komórek nerwowych.
Niacyna – uczestniczy w przemianach energetycznych 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). Niacyna przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.
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).
Witamina B2 (ryboflawina) – wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz ochronę komórek przed stresem
oksydacyjnym. Dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Witamina B6 (pirydoksyna) – uczestniczy między innymi w syntezie neuroprzekaźników. Wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego oraz utrzymanie prawidłowej sprawności umysłowej.
Kwas pantotenowy – przyczynia się do prawidłowej syntezy niektórych neuroprzekaźników, które wpływają na właściwe
funkcjonowanie układu nerwowego. Wspomaga utrzymanie sprawności umysłowej.
Witamina E – wykazuje właściwości przeciwutleniające, wspomaga ochronę komórek organizmu przed stresem oksydacyjnym
– chroni DNA, białka i lipidy przed uszkodzeniem spowodowanym nagromadzeniem wolnych rodników.
Selen – wspomaga ochronę komórek organizmu przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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1 kapsułka podczas jednego z głównych posiłków.

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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