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Tiolip kaps. 30 kaps.
 

Cena: 40,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent EMERGOPHARM MARIUSZ CIĘCIARA

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Zastosowanie:
Wspomaga utrzymanie prawidłowej funkcji i metabolizmu komórek nerwowych (neuronów).

Przeciwwskazania:
Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Działanie:
Tiolip przyczynia się do prawidłowego metabolizmu tkanki nerwowej a w szczególności produkcji neurotransmiterów odpowiedzialnych
za przewodnictwo nerwowe. Dzięki kompozycji nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz obecności witamin z grupy B, które są ko-
faktorami enzymów metabolizujących węglowodany (cukry),normalizuje ich gospodarkę energetyczną na poziomie komórkowym.
Zabezpiecza przed peroksydacją i procesami degeneracyjnymi błon komórkowych.

Skład:
Substancje czynne:Kwas alfa-liponowy 300 mg Olej z ogórecznika 700 mg zawierający kwasu gamma-linolenowego 150 mg Octan DL-
alfatokoferylu (Vit E) 12 mg Chlorowodorek tiaminy (Vit B1) 1,1 mg Ryboflawina (Vit B2) 1,4 mg Kwas pantotenowy 6 mg Chlorowodorek
pirydoksyny (Vit B6) 1,4 mg,Selen L-selenometionina (Selen) 30 μg Substancje pomocnicze:Glicerol (substancja wiążąca), olej sojowy
uwodorniony,lecytyna sojowa (emulgator), olej sojowy,żelatyna wieprzowa, tlenki żelaza (barwnik).

Zawartość opakowania: 30 kapsułek

Zalecana porcja:
Zaleca się przyjmowanie 1-2 kapsułki dzienniepodczas posiłku.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.
Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie).
Nie należy go stosować po terminie ważności.
Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
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lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

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. Suplement diety
powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej
(15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
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