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AKSOBREX PLUS 30 TABLETEK
 

Cena: 37,49 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent UNIPHARM HOLDINGS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

AKSOBREX PLUS 30 TABLETEK

**Opis produktu:**

Pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzeniawspiera utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć i koncentracja.

**Składniki:**

Zawiera 250 mg cytykoliny w postaci soli wewnętrznej w jednej tabletce.

**Działanie:**

Cytykolina jest to związek składający się z zasady azotowej cytozyny oraz rybozy, pirofosforanu i choliny. Zasady azotowe to
podstawowe składniki strukturalne kwasów nukleinowych (DNA i RNA), które odgrywają znaczącą rolę w biosyntezie białek oraz
przechowywaniu i przekazywaniu informacji w komórce. Po spożyciu cytykolina rozkłada się na cholinę i cytydynę, substancje naturalnie
występujące w organizmie, które ulegają dalszym przemianom i uczestniczą w różnych szlakach metabolicznych m.in. w układzie
nerwowym, w tym w mózgu.

Chemicznie cytykolina jest cytydyno-5’-difosfo-choliną (CDP-choliną). Sól wewnętrzna cytykoliny jest substancją niezwykle dokładnie
przebadaną i bezpieczną, co spowodowało, że preparaty zawierające sól wewnętrzną cytykoliny uzyskują status suplementu diety
(Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej (2014/423/UE).

Dawkowanie:
Dorośli: 1 tabletka 1-2 razy dziennie podczas posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

**Wielkość opakowania:**
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30 TABLETEK

**Przeciwwskazania:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Nie zaleca się
stosowania suplementu łącznie z lekami zawierającymi centrofenoksynę. Cytykolina wchodzi w interakcję z niektórymi lekami, zwiększa
działanie leków L-Dopa. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia przez dzieci.

**Producent:**

UNIPHARM HOLDINGS Sp.z.o.o.
ul. Puławska
02-884 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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