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Revitanerw x20 kapsułek
 

Cena: 39,17 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Glenmark

Postać kapsułki

Substancja
czynna

kwas gamma-linolenowy, kwas pantotenowy,
kwasy Omega-3 (ALA), niacyna, selen,
witamina B1, witamina B2, witamina B6,
witamina E

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Revitanerw to preparat, który ma na celu uzupełnić dietę w cenne dla zdrowia i sprawności układu nerwowego składniki, takie jak: kwas
alfa-liponowy, kwas gamma-linolenowy, witaminy z grupy B oraz selen.

Wszystkie te elementy, mają wybitne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i regeneracji komórek nerwowych.
Preparat może być zażywane przez osoby narażone na przewlekłe zmęczenie z powodu przepracowania, a także dla osób
prowadzących bardzo stresujący tryb życia oraz dla osób starszych – u których występują pierwsze problemy z koncentracją i
funkcjami poznawczymi. Środek polecany jest także do stosowania w neuropatiach obwodowych i polineuropatii cukrzycowej.

Zastosowanie

Revitanerw, zawiera zestaw cennych składników odżywczych, które oddziaływają na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Dawkowanie

1 kapsułka dziennie podczas jednego z głównych posiłków. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Skład

1 kapsułka zawiera:

Kwas alfa-liponowy - 300 mg
mikrokapsułkowany olej z nasion ogórecznika Borago officinalis L., zawierający 40% kwasu gamma-linolenowego - 100 mg
Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny) - 24 mg - 150%*
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Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) - 18 mg - 150%*
Kwas pantotenowy - 9 mg - 150%*
Witamina B6 - 2,1 mg - 150%*
Witamina B2 - 2,1 mg - 150%*
Witamina B1 - 1,65 mg - 150%*
Selen - 82,5 mcg - 150%*

* % ZDSS - zalecane dzienne spożycie

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:

Glenmark Distributors Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
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