
 
Apteka Pod Złotym Lwem Majewscy, Kielak spółka jawna

Wilczak 12, Poznań
+48 509 745 759

 

 

MSE KWAS ALFA LIPONOWY 90 kaps.
 

Cena: 171,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 200 MG

Postać KAPSUŁKI

Producent Mito-Pharma

Opis produktu
 

KWAS ALFA LIPONOWY MSE 200MG

kwas alfa liponowy w wysokiej dawce 200 mg i o długim uwalnianiu
jedna z najważniejszych substancji chroniących mitochondria oraz uczestnicząca w procesie produkcji energii ATP
niespecyficzny antyoksydant o charakterze lipofilnym i hydrofilnym

Dlaczego Kwas alfa liponowy MSE ?
  - Firma MSE dr Enzmann jest wiodącym producentem preparatów mitochondrialnych w Niemczech. Od 40 lat nieustannie tworzy
najwyższej jakości preparaty oraz gwarantuje niezmienność składu. Skuteczność preparatów potwierdzają badania naukowe.

Kwas alfa liponowy MSE – skuteczny antyoksydant rozpuszczalny zarówno w wodzie, jak i w tłuszczach
Kwas alfa liponowy MSE zawiera bardzo istotną substancję mitochondrialną, która spełnia bardzo ważną funkcję ochronną (
chroni mitochondria) oraz uczestniczy w produkcji energii ATP ( w produkcji energii komórkowej).
Kwas alfa liponowy MSE jest bardzo skuteczną substancją mitochondrialną o działaniu ochronnym oraz uczestniczącą w
produkcji energii ATP.
Wysoka dawka 200 mg oraz długie uwalnianie - gwarantują najwyższą skuteczność działania i zapobiegają przedwczesnemu
wydalaniu.
preparat produkowany zgodnie z wymogami GMP- oznacza to, że otrzymujecie Państwo dane substancje, w dawkach zgodnych
z informacją podaną na opakowaniu.
preparat nie zawiera kazeiny, laktozy, glutenu, żelatyny, drożdży, barwników, sztucznych aromatów oraz środków
konserwujących.
preparat może być polecany wegetarianom i weganom, ponieważ nie zawiera żelatyny

Kilka słów o kwasie alfa- liponowym  
Kwas alfa liponowy jest naturalnie występującym w naszym organizmie kwasem tłuszczowym zależnym od obecności siarki. To bardzo

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.homeoapteka24.pl
https://www.homeoapteka24.pl/mse-kwas-alfa-liponowy-90-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Pod Złotym Lwem Majewscy, Kielak spółka jawna

Wilczak 12, Poznań
+48 509 745 759

 

skuteczny antyoksydant rozpuszczalny zarówno w wodzie, jak i w środowisku lipidowym, dzięki temu działający równocześnie na
poziomie błon komórkowych, jak też w samych komórkach i tkankach.

Kwas alfa liponowy dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym umożliwia regenerację innych ważnych przeciwutleniaczy:
koenzymu Q10, witaminy A, witaminy C, witaminy E, czy glutationu.Dlaczego kwas alfa- liponowy jest ważny dla mitochondriów?
Kwas alfa liponowy jest niezwykle istotną substancją chroniącą mitochondria komórkowe przed niepożądanym działaniem wolnych
rodników tlenowych. Brak jego ochrony antyoksydacyjnej skutkuje zaburzeniami funkcji działania mitochondriów i tym samym
niewystarczającą produkcją energii mitochondrialnej ( deficyt bioenergetyczny). Kwas alfa liponowy jest również bardzo ważnym
koenzymem wielu mitochondrialnych kompleksów enzymatycznych oraz tych uczestniczących w wytwarzaniu energii ATP.

Przeznaczenie produktu:
Kwas alfa- liponowy (ALA) jest naturalnie występującym w naszym organizmie kwasem tłuszczowym. Jest skutecznym
przeciwutleniaczem rozpuszczalnym zarówno w środowisku wodnym, jak i lipidowym.
Jest również bardzo ważnym fizjologicznym koenzymem wielu mitochondrialnych kompleksów enzymatycznych uczestniczących w
wytwarzaniu energii komórkowej.
Skład i sposób użycia
Składniki: kwas alfa-liponowy, całkowicie rafinowany olej sojowy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja
glazurująca: guma gellan, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Zalecana porcja dzienna: 1 kapsułka

Skład zalecanej dziennej porcji:
Kwas alfa-liponowy - 200 mg - brak Referencyjnej Wartości Spożycia - RWS
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie na czczo, na około 30 minut przed pierwszym posiłkiem albo najwcześniej na około 2 godziny po
posiłku, popijając wystarczającą ilością wody.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Należy przestrzegać zdrowego trybu życia i różnorodnie się odżywiać. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na składniki preparatu.
Najlepiej spożyć przed (miesiąc, rok) /Numer partii: patrz etykieta na spodzie.
Warunki przechowywania: przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać zamknięte, w suchym, chłodnym
miejscu. Chronić przed światłem.
Ilość w opakowaniu: 90 kapsułek

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu.
Warunki przechowywania: Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać zamknięte, w suchym, chłodnym
miejscu. Chronić przed światłem.

Czystość i jakość preparatu
Wszystkie produkty MSE Pharmazeutika dr Franz Enzmann zawierają fizjologiczne substancje o możliwie najwyższym stopniu
czystości, w odpowiednio wysokich dawkach i formie.
Doskonale opracowane substancje trafiają bezpośrednio do komórek i mitochondriów. Ich działanie jest potwierdzone badaniami.

W oparciu o 40 lat badań i praktyki, niemieckie Laboratorium MSE dr Franz Enzmann, gwarantuje zachowanie najwyższej czystości
preparatów i niezmienność składu.
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