
ALA600-SOD 

 

ALA600-SOD este un supliment alimentar ce conține acid alfa-lipoic, superoxid dismutază (SOD), vitamina 

E și seleniu. 

Acidul alfa lipoic este o substanță asemănătoare vitaminelor, fiind produsă de organism sau adusă prin 

alimentație. 

Cunoscut pentru activitatea sa documentată ca și coenzimă a metabolismului celular, participă la ciclurile 

metabolice importante, cum ar fi producția de ATP și refacerea unor antioxidanți, precum vitamina E, vitamina 

C și glutationul. 

Superoxid dismutaza (SOD) este o metalo-proteină care catalizează reacția de neutralizare a superoxizilor, 

primii radicali liberi formați ca rezultat al proceselor de respirație celulară. 

Vitamina E și Seleniul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. 

 

Recomandări: 

Susținerea capacității de autoapărare a organismului prin prevenirea formarii și neutralizarea radicalilor liberi. 

 

Mod de utilizare 

1 comprimat pe zi. 

 

Condiții de depozitare 

Este recomandat a se păstra produsul ferit de lumină și umiditate, la temperatura camerei, fără a depăși 25°C. 

Data de expirare se referă la produsul depozitat corect, în ambalaj nedesfăcut. 

 

Toleranță și siguranță 

Contraindicat persoanelor alergice la soia sau la oricare dintre celelalte ingrediente ale produsului. 

 

Atenționări: 

Înainte să luați produsul, adresaţi-vă specialistului. În cazuri rare, acidul alfa lipoic poate provoca hipoglicemie. 

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. 

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. 

 

Prezentarea și conținutul: 

Cutie ce conține 20 de comprimate a câte 1020 mg fiecare (2 blistere a câte 10 comprimate). 

Greutate netă totală 20,4 g. 

 

Producția și ambalarea: 

Sigmar Italia S.p.A., Via Sombreno 11, Almè (BG) pentru 

Alfasigma S.p.A., Via Ragazzi del ’99, n. 5 - 40133 Bologna (BO), Italia. 

 

Deținător notificare: Alfasigma S.p.A., Italia reprezentată în România prin Addenda Pharmaceuticals S.R.L, 

București, Sector 3, Str. Cluceru Udricani, Nr. 18, Etajul 4, contact@addenda.ro 

 

Notificare: Serviciul Național pentru Plante Medicinale, Aromatice și Produse ale Stupului, nr. AA 9340/2016 

 


