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Symdiab ALA 600 mg kaps.twarde 30 kaps.
 

Cena: 47,42 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent SYMPHAR SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis

Składniki
Kwas alfa-liponowy, żelatyna, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych E470b, barwnik: E171, monoazotan tiaminy, kwas foliowy (Extrafolate®1), cyjanokobalamina.

Wartość odżywcza w 100g produktu/w 1 kapsułce: wartość energetyczna – 7143,434kJ(1706,18kcal)/19,84kJ(4,74kcal); tłuszcz –
92,5g/0,12g, w tym: kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) – 91,5g/0,12g; węglowodany, w tym: cukry – 99,3g/0,13g; błonnik –
0,00g/0,00g; białko – 99,73g/0,76g; sól – 0,351g/0,00262g; kwas alfa-liponowy – 75,17g/600mg; witamina B1 – 0,14g/1,1mg; kwas
foliowy (Extrafolate®1) – 0,03g/0,2mg; witamina B12 – 0,01g/0,1mg.

Działanie
Kompozycja kwasu alfa-liponowego, witaminy B1 i B12 oraz kwasu foliowego – właśnie to zawiera dietetyczny środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia medycznego Symdiab ALA 600mg. Kwas alfa-liponowy cechuje się silnymi właściwościami
przeciwutleniającymi. Redukuje on szkodliwe działanie wolnych rodników, a także podnosi poziom wewnątrzkomórkowego glutationu.
Witamina B1 wspomaga właściwą pracę serca oraz wraz z witaminą B12 wspiera prawidłowe działanie układu nerwowego. Witamina
B12 wspomaga zachowanie optymalnego poziomu homocysteiny. Ponadto witamina ta wspiera prawidłowe wytwarzanie erytrocytów,
czyli czerwonych krwinek oraz odgrywa rolę w procesach podziału komórek. Kwas foliowy w postaci wysoce biodostępnego
Extrafolate®1 uczestniczy w procesie podziału komórek oraz wspomaga właściwą produkcję aminokwasów.

Zastosowanie
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Symdiab ALA 600mg przeznaczony do postępowania
dietetycznego u diabetyków, szczególnie u diabetyków z objawami polineuropatii cukrzycowej.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej nie wyższej niż 25st. C. Chronić przed działaniem
światła i wilgoci. Produkt nie nadaje się do stosowania pozajelitowego oraz jako jedyne źródło pożywienia.
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Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia 
Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zwyczajowo: dorośli – 1 kapsułka. Można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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