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XENICO PHARMAX THIONEURON 500 30KAPS.
 

Cena: 28,31 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps. z rośl.celulozy

Producent XENICO PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

XENICO PHARMAX THIONEURON 500 30KAPS.

**Opis produktu:**

Thioneuron 500 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie oraz metabolizm komórek nerwowych. Jako silny przeciwutleniacz kwas alfa-
liponowy obniża stres oksydacyjny, zmniejszając objawy polineuropatii cukrzycowej takiej jak:
zaburzenia czucia w obrębie kończyn, uczucie pieczenia, mrowienie, swędzenie, ból
w obrębie kończyn
Kwas alfa-liponowy zwiększa wrażliwość komórek na insulinę, działając ochronnie
w stosunku do neuronów. Poprzez poprawę przepływu krwi do nerwów obwodowych usprawnia transport tlenu do komórek nerwowych,
poprawiając funkcję nerwów.

**Składniki:**

Kwas alfa-liponowy, składniki otoczki - hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna,
substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik - dwutlenek tytanu, witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), tiamina (chlorowodorek tiaminy).

**Działanie:**

Thioneuron 600 to preparat wskazany do stosowania u osób z zaburzeniami przewodnictwa nerwowego, dla diabetyków i osób z
tendencją do cukrzycy.
Polecany dla vegan.

**Zalecane spożycie:**

1 kapsułka dziennie. Popić wodą.
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**Wielkość opakowania:**

30 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. A. Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław
NIP: 894 30 61 479

**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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