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NEUROBON COMPLEX 30 kaps.
 

Cena: 30,90 PLN

Opis produktu
 

NEUROBON COMPLEX 30 kaps.

Informacje ogólne:
Wspomaga funkcje włókien nerwowych,
Reguluje poziom homocysteiny,
• Witaminy B1, B2, B3, B6, B12 i C oraz biotyna, inozytol, kwas α-liponowy i GLA wspomagają funkcjonowanie włókien nerwowych oraz
ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto witaminy B1, B3, B6, B12 i C oraz kwas foliowy, biotyna, inozytol i kwas γ-linolenowy sprzyjają
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, takich jak pamięć i koncentracja.
• Witaminy B2 i C oraz kwas α-liponowy i selen pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, co ma znaczenie w
zapobieganiu neuropatiom cukrzycowym. Ponadto kwas α-liponowy wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy w surowicy
krwi.
• Witaminy B6 i B12 oraz kwas foliowy wspomagają metabolizm homocysteiny.
• Witaminy B2, B3, B6, B12 i C oraz biotyna i kwas foliowy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
• Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza. Witaminy B6 i B12 oraz kwas foliowy wspierają produkcję czerwonych krwinek.
• Witamina B2 pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu żelaza i stanu czerwonych krwinek. Wszystkie te właściwości są
szczególnie istotne w przypadku anemii.

Skład:
Składniki: żelatyna, kwas γ-linolenowy, L-askorbinian sodu, monoazotan tiaminy, amid kwasu nikotynowego, urydyna, kwas α-liponowy,
myo-inozytol, maltodekstryna, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina, D-biotyna, L-
selenometionina.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu (2 kapsułki) zawiera:
Kwas α-liponowy 200 mg
Witamina C 80 mg (100 % RWS*)
Urydyna 50 mg
Inozytol 50 mg
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Niacyna (witamina B3) 50 mg (313 % RWS*)
Tiamina (witamina B1 ) 50 mg (4545 % RWS*)
Witamina B6 25 mg (1786 % RWS*)
Ryboflawina (witamina B2) 10 mg (714 % RWS*)
Kwas foliowy 400 µg (200 % RWS*)
Witamina B12 500 µg (20000 % RWS*)
Selen 200 µg (364 % RWS*)
Biotyna 150 µg (300 % RWS*)

* Referencyjna Wartość Spożycia

Dawkowanie:
2 kapsułki (2 razy dziennie po 1 kapsułce).

Przeciwwskazania:
Nie stosować u osób uczulonych na składniki produktu. Suplementację w okresie ciąży i karmienia piersią prowadzić w porozumieniu z
lekarzem.
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