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Cytykot x30 kapsułek
 

Cena: 31,01 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

S-Lab

Postać kapsułki

Substancja
czynna

cytykolina, witamina B2

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Zastosowanie:

Dla osób dorosłych w celu uzupełnienia diety w składniki zawarte w produkcie.

Składniki zawarte w preparacie:

przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego (ryboflawina)
pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia (ryboflawina)

Składniki aktywne zawarte w produkcie:

Cytykolina jest egzogenną formą cytydyno 5-di-fosfocholiny, która bierze udział w wytwarzaniu fosfatydylocholiny i biosyntezie
fosfolipidów błonowych, mających pierwszorzędowe znaczenie dla dynamicznej regulacji integralności błon komórkowych. 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 i mózgu.
Cytykolina charakteryzuje się wysokim stopniem przyswajania, a bezpieczeństwo jej stosowania jako innowacyjnego składnika
żywności (nowa żywność) zostało potwierdzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
Ryboflawina (witamina B2) jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, zbudowaną z rybitolu, w którym grupę hydroksylową z pozycji
1 zastąpiono flawiną. Ryboflawina bierze udział w przemianie węglowodanów, tłuszczu i białka oraz wytwarza energię w
łańcuchu oddechowym. Jest odpowiedzialna za przebieg procesów oksydacyjno-redukcyjnych, prawidłowe funkcjonowanie
śluzówki przewodu pokarmowego, nabłonka naczyń krwionośnych i skóry oraz błon śluzowych dróg oddechowych. Odpowiada
również za prawidłowe funkcjonowanie zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego, a także odgrywa istotną
rolę w procesie widzenia.
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Składniki:

cytykolina (sól wewnętrzna cytydyno 5’-pirofosforanu choliny, witamina B2 (ryboflawiny 5-fosforan sodowy),substancje wypełniające –
fosforan wapniowy, stearynian magnezu, maltodekstryna, otoczka kapsułki: żelatyna.

1 kapsułka zawiera:

Cytykolina - 250 mg
Witamina B2 - 0,7 mg (*50%)

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Sposób użycia:

Dorośli: 1 kapsułka 1–2 razy dziennie.

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:

S-Lab Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2
55-095 Mirków
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