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DOPPELHERZ AKTIV LECYTYNA+ WITAMINA B, 30
KAPSUŁEK
 

cena: 16,18 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent queisser pharma gmbh & co.

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

DOPPELHERZ AKTIV LECYTYNA+ WITAMINA B.

Stres, intensywna praca umysłowa i nauka stawiają zwiększone zadania przed układem nerwowym. Procesy uczenia są związane z
wytwarzaniem nowych połączeń nerwowych pomiędzy komórkami nerwowymi w mózgu oraz usprawnianiem komunikacji między nimi.
Oba te procesy wymagają dostarczania odpowiednich ilości substancji odżywiających mózg.

W skład lecytyny wchodzą substancje odżywcze: cholina, inozytol i wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT). Składniki te są
ważnymi elementami budulcowymi komórek nerwowych oraz umożliwiają syntezę neurotransmiterów – substancji odpowiedzialnych
za przekazywanie impulsów nerwowych. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) – są składnikami budulcowymi neuronów i
komórek glejowych w mózgu; są aktywnie gromadzone jako fosfolipidy błonowe w korze mózgowej i siatkówce oka.

Witaminy z grupy B (B1, B6, B12) wspomagają funkcje poznawcze (koncentrację umysłową, kojarzenie, zapamiętywanie) i emocjonalne,
co stanowi warunek prawidłowej pracy umysłowej. Witamina B5 pomaga w zachowaniu odpowiedniej sprawności umysłowej. Witaminy
B2, B6, B12, kwas foliowy dodatkowo redukują skutki zmęczenia i znużenia. Witamina E przeciwdziała wolnym rodnikom tlenowym, w
tym zapobiega utlenianiu nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Cholina, prekursor acetylocholiny, przekaźnika sygnałów nerwowych, które decydują o prawidłowym przebiegu procesów uczenia,
koncentracji umysłowej oraz zdolności do regeneracji układu nerwowego. Cholina zmniejsza nadpobudliwość nerwową, ułatwia uczenie
i umożliwia intensywną pracę umysłową. Jednocześnie przyspiesza regenerację po wysiłku oraz w stanach stresu i wyczerpania
nerwowego. Usprawnia również pracę wątroby i zmniejsza jej otłuszczenie.

Nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) biorą udział w regulacji poziomu trójglicerydów i cholesterolu w krwi. Zapobiegają
arteriosklerozie (miażdżycy) i związanym z nią powikłaniom.
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SPOSÓB UŻYCIA:

zażywać 1 kapsułkę dziennie razem z posiłkiem, popijając odpowiednią ilością płynu, ie rozgryzać ani nie żuć. Nie przekraczać zalecanej
dziennej porcji do spożycia.

SKŁAD:

lecytyna sojowa, żelatyna (składnik otoczki), olej sojowy, glicerol (subst. utrzymująca wilgotność), mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych (emulgator), D-alfa-tokoferol (wit. E), amid kwasu nikotynowego (wit. B3),kwas pantotenowy (wit. B5), sorbitol (substancja
wiążąca), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), monoazotan tiaminy (wit. B1), ryboflawina (wit. B2), tlenki i wodorotlenki żelaza
(barwniki), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), cyjanokobalamina (wit. B12).

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

