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Alanerv On, kapsułki miękkie, 30 kapsułek
 

Cena: 52,53 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent ALFASIGMA POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Alanerv On, kapsułki miękkie, 30 kapsułek

ALAnerv ON to suplement diety z kwasem alfa-liponowym, gamma-linolenowym, witaminami z grupy B, witaminą E i selenem. Ponadto
jest to ALAnerv wzbogacony o honokiol - flawonoid działający przeciwlękowo. Specjalnie dobrane składniki mają wspomagać
funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego oraz mają chronić komórki przed wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym.
Kapsułki ALAnerv On to preparat dla osób ze spadkiem odporności oraz sprawności umysłowej lub narażonych na stres, jednak nie
stanowi zamiennika prawidłowej i zbilansowanej diety.

Właściwości kapsułek ALAnerv ON 30 sztuk:
Suplement diety pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz odpornościowego. Pomaga zachować zdrową skórę i
chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

ALAnerv ON - wskazania:
Preparat ALAnerv On to oryginalny suplement diety, wyróżniający się składem i wysoką jakością. Alanerv On ma stanowić wsparcie w
terapii chorób przewlekłych takich jak dermatozy czy uszkodzenia nerwów obwodowych. Niepowtarzalny skład ALanerv ON wspomaga
łagodzenie objawów choroby, łagodzenie lęku i niepokoju wynikających z obawy o zdrowie oraz pomaga zregenerować organizm
podczas spokojnego snu.

ALAnerv ON dawkowanie:
Zalecane spożycie dobowe to 1-2 kapsułki stosowane doustnie.

Skład suplementu diety ALAnerv ON 30 kapsułek:
Kwas alfa-liponowy (tiooktanowy); Olej z ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis L, semi) standaryzowany na zawartość
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych; żelatyna spożywcza; Substancja utrzymująca wilgotność: Glicerol; Triglicerydy kwasów
tłuszczowych; Suchy wyciąg z Magnolii (Magnolia officinalis Rehder & Wilson, kora) standaryzowany na 90% zawartości honokiolu;
Emulgator: Lecytyna sojowa w oleju sojowym; Substancja przeciwzbrylająca: Stearynian magnezu; Substancja utrzymująca wilgotność:
Oleinian poliglicerolu; Witamina E naturalna (d-αtokoferol w oleju słonecznikowym); Kompleks witamin grupy B: Witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), Witamina B5 (d-pantotenian wapnia), Witamina B2 (ryboflawina), Witamina B1 (monoazotan tiaminy),
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Barwnik: Dwutlenek tytanu; Barwnik: Czerwony tlenek żelaza; Selenin sodu.

Informacje:
Podana cena kapsułek ALAnerv ON dotyczy opakowania 30 sztuk. W aptece Olmed znajdziesz również klasyczne kapsułki ALAnerv.
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