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AXOLAN, 30 kapsułek
 

cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent AXXON

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie kontrola poziomu cholesterolu

Opis produktu
 

AXOLAN - działanie:

kwas alfa-liponowy, główny składnik preparatu, ma działanie antyoksydacyjne. ALA i jego pochodne są składnikami triglicerydów, estrów
cholesterolu oraz fosfolipidów i wchodzą w skład błon komórkowych w organizmie ludzkim. W organizmie człowieka kwas ALA pomaga
w utrzymaniu prawidłowego cholesterolu we krwi. Kwas gamma-linolenowy jest nienasyconym kwasem tłuszczowym z grupy omega-6.
Tiamina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego. Ryboflawina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym, kwas pantotenowy przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i
niektórych neuroprzekaźników. Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz
prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, przyczynia się również do
zmniejszenia uczucia znużenia i napięcia. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Selen pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

AXOLAN - skład:

Kwas alfa-liponowy; kwas gamma-linolenowy EE 20%, składniki kapsułki: żelatyna; witamina E 50% (octan DL-alfa-tokoferylu), L-
selenometionina; kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych
składnik kapsułki, barwnik: dwutlenek tytanu; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny); witamina B2 (ryboflawina); witamina B1 (monoazotan tiaminy)
1 kapsułka zawiera: 300 mg kwasu alfa-liponowego; 180 mg kwasu gamma-linolenowego; 7,5 mg witaminy E (63% RWS); 4,5 mg kwasu
pantotenowego (75% RWS); 1,4 mg witaminy B6 (100% RWS); 1,2 mg ryboflawiny (86% RWS); 1,05 mg tiaminy (95% RWS); 25 µg selenu
(45% RWS)

AXOLAN - dawkowanie:

1-2 kapsułki dziennie

AXOLAN - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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