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Olimp Gold Lecytyna 1200, 60 kapsułek
 

Cena: 21,75 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PAMIETAJ, ŻEBY NIE ZAPOMNIEĆ

Gold Lecytyna 1200® to suplement diety w postaci kapsułek zawierający płynną lecytynę sojową.

Zgodnie z doniesieniami naukowymi:

lecytyna (fosfatydylocholina) jest fosfolipidem – związkiem o charakterze tłuszczowym. Jest obecna w każdej komórce
ludzkiego organizmu, głównie jako składnik błon komórkowych, dlatego też jest niezwykle ważnym składnikiem pokarmowym
dla funkcjonowania organizmu. Stanowi niezwykle ważny element składowy mózgu i tkanki nerwowej a także wątroby i nerek,

zarówno sama lecytyna, jak też jej pochodne, głównie sfingomielina, wchodzą w skład osłonek komórek nerwowych, które
odpowiedzialne są za przewodzenie impulsów wzdłuż ich wypustek – dendrytów i aksonów,

lecytyna jest dla organizmu podstawowym źródłem choliny, która ulega przemianie w acetylocholinę – przekaźnik sygnałów
pomiędzy komórkami nerwowymi, odpowiedzialny za aktywność umysłową, zdolność koncentracji oraz procesy uczenia się i
zapamiętywania,

acetylocholina jest jednocześnie przekaźnikiem sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi a mięśniowymi,

lecytyna jest także ważnym dla organizmu źródłem inozytolu – cząsteczki, która pełni w organizmie funkcję przekaźnika
nerwowego.

Składniki:
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lecytyna sojowa, żelatyna, gliceryna, woda, – składniki otoczki.

Uwaga:

zawiera składnik pochodzenia sojowego.

Preparat przeznaczony:

dla osób dorosłych, obciążonych wysiłkiem fizycznym i umysłowym, narażonych na ciągły stres, uczących się, a także jako uzupełnienie
diety w lecytynę dla osób w wieku podeszłym, dążących do utrzymania prawidłowych zdolności intelektualnych (koncentracja,
sprawność myślenia oraz kojarzenia).

Zalecana dzienna porcja:

1-2 kapsułki dziennie podczas posiłku
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Warunki przechowywania:

przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

 Producent:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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