Ulotka informacyjna

(Acidum alpha-lipoicum, Acidum gamma-linolenicum,
Vitaminum E, Tiaminum, Riboflavinum, Vitaminum B6 ,
Acidum pantothenicum, Selenium)
Suplement Diety
Każda kapsułka zawiera
Składniki: olej z ogórecznika (źródło kwasu gamma-linolenowego), kwas alfa-liponowy, składnik otoczki
(żelatyna wołowa), substancja utrzymująca wilgoć
(glicerol), emulgator (lecytyna sojowa), nośnik (wosk
pszczeli), witamina E (octan DL-alfa tokoferylu),
nośnik (dwutlenek krzemu), kwas pantotenowy
(D-pantotenian wapnia), selen (L-selenometionina),
barwniki (tlenki i wodorotlenki żelaza), witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina (witamina B2), tiamina (witamina B1 jako chlorowodorek
tiaminy).
Witaminy B6, B1, B2 pomagają w funkcjonowaniu
układu nerwowego.
Zastosowanie
Tiolip jest suplementem diety mającym na celu
uzupełnienie codziennej diety w składniki odżywcze: kwas alfa-liponowy, kwas gamma-linolenowy
pochodzący z oleju z ogórecznika, witaminę E,
tiaminę (witamina B1), ryboflawinę (witamina B2),
kwas pantotenowy, witaminę B6 oraz selen.
• Selen, witamina E, ryboflawina chronią komórki
przed stresem oksydacyjnym.
• Tiamina, ryboflawina, witamina B 6 pomagają
w funkcjonowaniu układu nerwowego.
• Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.
• Ryboflawina, kwas pantotenowy, witamina B6,
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
• Tiamina, witamina B6 pomagają w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych.
Zalecane spożycie: 1-2 kapsułki dziennie, 30 minut
przed pierwszym posiłkiem.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze
pokojowej, tj. od 15°C do 25°C, z dala od światła.
Suplement diety powinien być przechowywany
w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Data minimalnej trwałości i nr partii znajduje się na
bocznej stronie opakowania.
Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety
nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu
życia i stosowanie zbilansowanej diety są niezbędne
dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Dostępne opakowania: 30 kapsułek miękkich
Masa netto: 48 g
Najlepiej spożyć przed końcem: data znajduje się
na bocznej stronie opakowania.
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia
Składniki

1 kapsułka

2 kapsułki

Olej z ogórecznika
w tym:
kwas gamma-linolenowy

700 mg

1400 mg

150 mg

300 mg

Kwas alfa-liponowy

300 mg

600 mg

12 mg (100%*)

24 mg (200%*)

Witamina E
Kwas pantotenowy
Ryboflawina (witamina B2)

6 mg (100%*)

12 mg (200%*)

1,4 mg (100%*)

2,8 mg (200%*)

Witamina B6

1,4 mg (100%*)

2,8 mg (200%*)

Tiamina (witamina B1)

1,1 mg (100%*)

2,2 mg (200%*)

30 μg (55%*)

60 μg (110%*)

Selen

*% – realizacji Referencyjnej Wartości Spożycia (RWS)

Wyprodukowano w Polsce dla:
EmergoPharm Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Piłsudskiego 11
05-510 Konstancin-Jeziorna
Dystrybutor:
Mylan Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02- 676 Warszawa

