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Neurydynium ŚWIAT ZDROWIA, 30 kaps.
 

Cena: 32,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety wspierający funkcjonowanie układu nerwowego ze składnikami aktywnymi poprawiającymi pracę mózgu.

Składniki preparatu mają korzystny wpływ na:
- prawidłową syntezę i metabolizm hormonów steroidowych, wit. D i niektórych neuroprzekaźników (kwas pantotenowy)
- utrzymanie sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie (kwas pantotenowy)
- utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych (wit. B6, foliany, wit. B12, tiamina)
- ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (selen)
- zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (kwas pantotenowy, wit. B6, wit. B2, wit. B12, foliany)
- utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego (tiamina, wit. B2, wit. B12, wit. B6, kwas pantotenowy)
- prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (tiamina, wit. B2, wit. B6, wit. B12)

Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza; żelatyna; sól disodowa urydyno-5-monofosforanu (monofosforan urydyny); D-pantotenian wapnia
(kwas pantotenowy); chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); ryboflawina (wit. B2); substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek tiaminy (wit. B1); substancja przeciwzbrylająca: talk; barwnik: dwutlenek tytanu; kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); cyjanokobalamina (wit. B12); barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza; selenian (IV) sodu (selen);
barwnik: błękit patentowy V.

Składnik 1 kapsułka % RWS* 2 kapsułki % RWS*
Monofosforan urydyny 50 mg ** 100 mg **
Kwas pantotenowy 5 mg 83,3 10 mg 166,6
Witamina B6 3 mg 214,3 6 mg 428,6
Ryboflawina (wit. B2) 3 mg 214,3 6 mg 428,6
Tiamina (wit. B1) 2 mg 181,8 4 mg 363,6
Kwas foliowy (foliany) 300 µg 150 600 µg 300
Witamina B12 3 µg 120 6 µg 240
Selen 82,5 µg 150 165 µg 300
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*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

 

Zalecane dzienne spożycie: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie, popijając dużą ilością wody.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 30 kapsułek twardych, masa netto 12,6 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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