AVETIN ALFA 500 mg
suplement diety
30 tabletek powlekanych
500 mg kwasu alfa-liponowego w 1 tabletce (w formie logo, znaczka)
Niacyna, Tiamina, witaminy B2 i B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego.
1 tabletka dziennie
AVETIN ALFA 500 mg zawiera 500 mg kwasu alfa-liponowego oraz witaminy w 1
tabletce.
AVETIN ALFA 500 mg to suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych, które chcą
uzupełnić swoją codzienną dietę w kwas alfa-liponowy oraz wspomóc prawidłową pracę
układu nerwowego.
Niacyna, Tiamina, witaminy B2 i B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego.
Kwas pantotenowy przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów
steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników oraz przyczynia się do
utrzymania sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.
Niacyna, kwas pantotenowy, witamina B2 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.
Niacyna, Tiamina i witamina B6 pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych.
Składniki: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, kwas alfa – liponowy,
substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, substancja wiążąca – sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, amid kwasu nikotynowego,
substancja
przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja glazurująca–
hydroksypropylometyloceluloza, maltodekstryna, D- pantotenian wapnia, barwnik–
węglan wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, emulgator
– kwasy tłuszczowe.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka po posiłku. Tabletkę należy popić
wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla
utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę
i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik
zróżnicowanej diety.
Składnik
Kwas alfa-liponowy
Niacyna

Zawartość
w 1 tabletce

%
RWS*

500 mg
16,0 mg

100%

6,0 mg

100%

Witamina B6

1,4 mg

100%

Ryboflawina

1,4 mg

100%

Kwas pantotenowy

Tiamina

1,1 mg

100%

RWS*-Referencyjna Wartość Spożycia
Najlepiej spożyć przed końcem, Numer partii – na brzegu blistra i na boku
opakowania
Przechowywanie: w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu; w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek
ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu dzieciom, kobietom w ciąży
i karmiącym piersią.
Zawartość opakowania: 30 tabletek powlekanych
Producent: Avet Pharma Sp. z o.o., Ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa
www.avetpharma.pl
Znaczek 100 pkt. pola

