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Neurotynox D, na poprawę pamięci i snu, 30 tabletek
 

Cena: 40,10 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Opis produktu
 

Neurotynox zawiera w swoim składzie monofosforan urydyny, związek organiczny, który jest składnikiem RNA. Wykazuje pozytywne
właściwości zdrowotne u ludzi. Polepsza funkcje mózgu oraz łagodzić problemy psychiczne jak i również zmniejsza ból czy też ochrania

serce. Kompleks witamin zawarty w produkcie, kwas foliowy, tiamina, B6, B12, D, odgrywa rolę w funkcjonowaniu tkanki nerwowej,
usprawniając jej działanie. Ponadto bierze udział w procesie podziału komórek #℣佐⌡⌀欀眀愀猀 昀漀氀椀漀眀礀Ⰰ 䈀㈀Ⰰ 䐀⌡⍃倣℣, pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego #℣佐⌡⌀琀椀愀洀椀渀愀Ⰰ 䈀㈀Ⰰ 䈀㘀⌡⍃倣℣, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia #℣佐⌡⌀䈀㈀Ⰰ 䈀㘀Ⰰ 欀眀愀猀
foliowy).

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW SUPLEMENTU DIETY NEUROTYNOX

1. Monofosforan urydyny – to związek organiczny, który jest jednym z czterech nukleotydów wchodzących w skład komórek
nerwowych. U osób dorosłych syntetyzowany jest w wątrobie i uwalniany do krwiobiegu.

2. Kwas foliowy – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia. Bierze udział w procesie podziału komórek.

3. Witamina B6 – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, utrzymuje prawidłowość funkcji psychologicznych,
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

4. Witamina B12 – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia. Odgrywa rolę w procesie podziału komórek.

5. Witamina D – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, bierze udział w procesie podziału komórek oraz
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

6. Witamina B1 (tiamina) – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. 

Zastosowanie 

połączenie urydyny z omega-3 wykazuje działanie antydepresyjne, połączenie B12 z urydyną przeciwdziała anemii. Kombinacja
urydyny, DHA oraz choliny pomaga w zwiększeniu ilości synaps, które formowane są w mózgu. Wszystkie 3 substancje wykazują
działanie synergiczne.

Suplementacja urydyną wykazuje poprawę snu oraz zwiększa plastyczność układu nerwowego
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Podczas suplementacji z choliną, pamięć werbalna i logiczna ulega poprawie

 Zalecane spożycie

1 tabletka dziennie, po posiłku, popić wodą.

Składniki

substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa kwasu urydyno 5-monofosforanowego, cyjanokobalamina #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀
B12#℣䍐⌡⌀Ⰰ 漀琀漀挀稀欀愀 琀愀戀氀攀琀欀椀 ⌡⍏倣℣alkohol poliwinylowy, talk, glikol polietylenowy, polisorbat 80, barwniki: dwutlenek tytanu, kwas karminowy, błękit
brylantowy FCF#℣䍐⌡⌀Ⰰ 挀栀漀氀攀欀愀氀挀礀昀攀爀漀氀 ⌡⍏倣℣witamina D3#℣䍐⌡⌀Ⰰ 猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀 猀瀀甀氀挀栀渀椀愀樁Ԁ挀愀†ጀ 瀀漀氀椀眀椀渀礀氀漀瀀漀氀椀瀀椀爀漀氀椀搀漀渀Ⰰ 猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀 瀀爀稀攀挀椀眀稀戀爀礀氀愀樁Ԁ挀愀†ጀ 猀漀氀攀
magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㘀⌡⍃倣℣, substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu,
monoazotan tiaminy #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀⌡⍃倣℣, kwas pteroilomonoglutaminowy #℣佐⌡⌀欀眀愀猀 昀漀氀椀漀眀礀⌡⍃倣℣. 1 tabletka zawiera: monofosforan urydyny 50mg;
kwas foliowy 600uq #℣佐⌡⌀㌀　　─⨀⌡⍃倣℣; witamina B6 3mg #℣佐⌡⌀㈀㐀─⨀⌡⍃倣℣; witamina B12 500uq #℣佐⌡⌀㈀　　　　⨀─⌡⍃倣℣; witamina D 25uq #℣佐⌡⌀　　　樀⸀洀⸀⌡⍃倣℣ #℣佐⌡⌀㔀　　─⨀⌡⍃倣℣; tiamina
1,1mg (100*%). *RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania

kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. Suplement diety nie może być
przyjmowany przez osoby uczulone na składniki tabletki, dzieci oraz chorych z niedokrwistością Addisona – Biermera.

 Ważne wskazówki

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować
zróżnicowaną dietę dostarczającą organizmowi wystarczającej ilości składników odżywczych. Nie należy przekraczać zalecanej porcji
do spożycia w ciągu dnia.
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