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Aksobrex Unipharm Plus, 30 tabletek
 

Cena: 42,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent UNIPHARM HOLDINGS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Aksobrex Unipharm Plus to suplement diety będący połączniem dwóch substancji aktywnych: cytykoliny w postaci soli wewnętrznej
oraz cynku w formie glukonianu. Cytykolina jest organicznym związkiem chemicznym, w skład którego wchodzi m.in. cytydyna i cholina.
Po dostaniu się do organizmu uwalnia cholinę, będącą prekursorem acetylocholiny. Dodatkowo pełni również rolę prekursora
fosfatydylocholiny, będącej głównym budulcem błon komórkowych. Cynk jest składnikiem mineralnym, który pełni rolę w prawidłowym
funkcjonowaniu organizmu człowieka:

pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych,
wspiera prawidłową syntezę DNA,
pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu witaminy A,
bierze udział w procesie podziału komórek,
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych, w tym białka, węglowodanów i
kwasów tłuszczowych.

Zastosowanie

Suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie
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Dorośli: 1 tabletka 1-2 razy dziennie, w trakcie posiłku.

 

Składniki

Substancje wypełniające (fosforany wapnia, celuloza), cytykolina (sól wewnętrzna cytydyno 5’-pirofosforanu choliny, 5’-(trójwodoro
difosforano) P’-[2-(trimetyloamonio)etylo] estru cytydyny), cynk (glukonian cynku), substancja wiążąca (poliwinylopirolidon), substancje
przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, dwutlenek krzemu).

1 tabletka zawiera:

cytykolina 250mg, cynk 5 mg (50%)*.

2 tabletki zawierają:

cytykolina 500mg, cynk 10 mg (100%)*.

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia

Produkt nie jest przeznaczony do spożycia przez dzieci.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników suplementu diety.
Nie zaleca się stosowania suplementu diety łącznie z lekami zawierającymi centrofenoksynę.
Cytykolina wchodzi w interakcje z niektórymi lekami, zwiększa działanie leków L-Dopa.

 

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.
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