
ALAnerv 

ALAnerv este un supliment alimentar pe bază de acid alfa-lipoic, acid gammalinolenic, vitamine și seleniu. 

 

Ingrediente: acid alfa-lipoic (acid tioctic); ulei de Limba-mielului (Borago officinalis – semințe) 

titrat în 22% GLA/acid gamma-linolenic; capsula: gelatină, glicerol; coloranți: dioxid de titan, oxid 

roșu de fier; emulsifianți: trigliceride ale acizilor grași, esteri de poliglicerol ai acizilor grași, 

lecitina din soia; agenți antiaglomeranți: săruri de magneziu ale acizilor grași; vitamina E naturală 

(D-alfa-tocoferol, pe suport de ulei de floarea-soarelui și ulei de soia, în raport 1:2); acid pantotenic 

(D-pantotenat de calciu); vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină); vitamina B1 (mononitrat de 

tiamină); vitamina B2 (riboflavină); selenit de sodiu.  
Acidul alfa-lipoic, componentul principal al ALAnerv, 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. 

Acidul gamma-linolenic este un acid gras esential polinesaturat, precursor al componentelor membranei 

celulare. 

Vitaminele B1, B2 și B6 contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. 

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

 

Recomandări 

ALAnerv susține sănătatea sistemului nervos în situații de stres oxidativ, ce poate fi datorat creșterii 

concentrației radicalilor liberi. 

 

Mod de utilizare 

1-2 capsule pe zi, de preferință în priză unică. 

 

Condiții de depozitare  

Este recomandat a se păstra produsul ferit de lumină și umiditate, la temperatura camerei, fără a depași 

25°C. 

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

 

Tolerabilitate și siguranță 

Pot să apară reacții de hipersensibilitate la componentele acestui supliment alimentar. 

 

Atenționări: 

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

A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. 

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 

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

 

Prezentarea și conținutul: 

20 capsule moi. Greutate netă totală 18,4 g. 

 



Producția și ambalarea:  

(M) IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Italia, Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi și GST PACKAGING 

Via Dei Maniscalchi, 5 – 41012 Carpi (Mo) Italia 

(N) Marco Viti Farmaceutici S.p.A., Italia, Via Tarantelli 13/15 - Mozzate (CO) și DIETOPACK S.r.l, Via 

Della Posta 17, 41036 Medolla (Mo) 

(producatorul și locul unde se face ambalarea sunt identificate prin litera corespunzătoare, plasată după 

numărul lotului) 

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 

11203/2017 

 


