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ALINESS Hupercyna A Widłak goździsty 90tab
 

Cena: 49,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: ekstrakt z widłaka goździstego (Huperzia serrata) standaryzowany na 5% hupercyny A, celuloza mikrokrystaliczna.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka w trakcie posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się stosowanie zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Zawartość opakowania: 90 tabletek VEGE

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Aliness NOOTROPICS to linia suplementów diety dedykowana osobom aktywnym intelektualnie, potrzebującym zachowania
długotrwałej koncentracji, jasności umysłu i motywacji do działania.

Co to jest hupercyna A i jakie ma właściwości?

Hupercyna A należy do alkaloidów, czyli grupy związków pochodzenia roślinnego. Naturalne źródło, z którego substancja została
wyizolowana oraz jest powszechnie pozyskiwana w postaci ekstraktów, to widłak goździsty (Huperzia serrata).

Pozytywny wpływ hupercyny na funkcjonowanie organizmu od dawna jest znany i wykorzystywany w tradycyjnej medycynie chińskiej.
Hupercyna A zaliczana jest do substancji nootropowych, a jej suplementacja polecana jest osobom aktywnym intelektualnie, które chcą
utrzymać umysł w skupieniu oraz zwiększyć efektywność i motywację do działania.

Hupercyna – naturalna i syntetyczna

Poza naturalnym źródłem w postaci ekstraktu roślinnego, hupercyna może być otrzymywana również na drodze syntezy chemicznej.
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Źródła z dodatkiem syntetycznej hupercyny można rozpoznać po znacznie wyższej koncentracji tego składnika, przekraczającej nawet
90%. Poza wysokim stężeniem hupercyny, produkty oparte na syntetycznej wersji tego alkaloidu mogą zawierać również
zanieczyszczenia chemiczne pozostałe po przeprowadzonej syntezie.

Produkt Aliness Hupercyna A 200µg powstał w oparciu o ekstrakt z widłaka goździstego (Huperzia serrata) i zawiera jedynie naturalną
hupercynę A, pozbawioną syntetycznych zanieczyszczeń.

Aliness Hupercyna A 200 µg nie zawiera żadnych składników odzwierzęcych, dzięki czemu stanowi produkt odpowiedni dla wegan.
Produkt nie zawiera żadnych sztucznych dodatków technologicznych, konserwantów ani barwników.

Jedna tabletka zawiera 200 ug naturalnej hupercyny A.
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