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Aksobrex (Axobrex) Plus x30 tabletek
 

Cena: 43,63 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Fidia Pharma Polska

Postać tabletki

Substancja
czynna

cynk, cytykolina

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Axobrex Plus to suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych, chcących wspomagać wzrok i utrzymanie funkcji poznawczych na
prawidłowym poziomie.

Właściwości składników

Cynk:
wspiera utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak: pamięć, koncentracja, uwaga i percepcja,
pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia,
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Cytykolina:
zwiększa i utrzymuje prawidłowe przemiany biochemiczne mózgu,
ułatwia procesy poznawcze w procesie starzenia,
chroni ośrodkowy układ nerwowy i wspiera jego regenerację.

Zalecane dzienne spożycie

1 tabletka 1-2 razy dziennie podczas posiłku.

AXOBREX jest preparatem unikalnym, bo to pierwszy w Polsce produkt zawierający substancję cytykolina w postaci soli wewnętrznej,
zwanej także wolną zasadą. 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).
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Składniki:

Składniki 1 tabletka 2 tabletki
cytykolina 250 mg 500 mg
cynk 5 mg (50%RWS*) 10 mg (100%RWS*)

 

*%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

substancje wypełniające (fosforany wapnia, celuloza), cytykolina (sól wewnętrzna cytydyno 5'-pirofosforanu choliny, 5'-(trójwodoro
difosforano) P'-(2-(trińetyloamonio)etylo) estru cytydyny), cynk (glukonian cynku), substancja wiążąca (poliwinylopirolidon), substancje
przedwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, dwutlenek krzemu).

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

UNIPHARM HOLDINGS Sp. z o.o.
ul. Puławska 428,
02-884 Warszawa
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