Alfarydyna

suplement diety
30 kapsułek

Suplement diety Alfarydyna zawiera kwas alfa-liponowy,
monofosforan urydyny, witaminy z grupy B oraz selen.
Składniki produktu:

•

pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego,

•

pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych,

•

przyczyniają się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia,

•

pomagają w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.

A
1 kapsułka

Kwas alfa-liponowy
Sól sodowa monofosforanu urydyny,
w tym Monofosforan 5’-urydyny (UMP)
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B6
Witamina B12
Kwas foliowy
Selen

300 mg
57,94 mg
50 mg
2 mg (182%)*
2,1 mg (150%)*
3 mg (214%)*
3 µg (120%)*
400 µg (200%)*
27,5 µg (50%)*

*% referencyjnej wartości spożycia

100 g produktu

Wartość energetyczna
Tłuszcz, w tym:
kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany, w tym:
cukry
Błonnik
Białko
Sól

1566 kJ / 369 kcal
2,4 g
2,3 g
68 g
<0,6 g
< 0,5 g
18,7 g
2,9 g

Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry.
Preparat może być stosowany przez diabetyków - cukrzyca nie
jest przeciwwskazaniem do stosowania produktu.
Tiamina, ryboflawina, witamina B6 oraz witamina B12
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego.
Tiamina, witamina B6, witamina B12 oraz foliany, w tym kwas
foliowy pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych.
Ryboflawina, witamina B6, witamina B12 oraz foliany, w tym
kwas foliowy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.
Ryboflawina oraz selen pomagają w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.

Sposób użycia: Dorośli: 1 kapsułka dziennie.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest
zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze
składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią
przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się
z lekarzem.
Składniki: Kwas alfa-liponowy, sól sodowa
monofosforanu urydyny, substancja glazurująca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek
pirydoksyny, cyjanokobalamina, selenian (VI) sodu,
monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy.
Składniki kapsułki: żelatyna, barwniki: dwutlenek tytanu
oraz tlenki i wodorotlenki żelaza.
Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice.

