EllamuselleTM granule pentru soluție orală
Ellamuselle™ este un supliment alimentar cu îndulcitori care conține L-arginină, propionil-L-carnitină,
Muira puama, Turnera diffusa, Cimicifuga racemosa, Ginkgo biloba, genisteină, zinc și nicotinamidă (sursă
de niacină).
Ingredientele din Ellamuselle™ au acțiune antioxidată (Ginkgo biloba și Muira puama) și contribuie la
reducerea oboselii și extenuării
* (niacina) și la menținerea fertilității și reproducerii normale*(zincul).
*Cf. Reg. (UE) 432/2012

L-arginina este un aminoacid semiesenţial la adult (poate fi produs în organism, dar în cantitate insuficientă
și necesită și aport exogen) necesar pentru producerea de oxid nitric (NO), care are un rol important în
vasodilatație, determinând, prin dilatația vaselor de sânge, un flux sanguin normal.
Propionil-L-carnitina este metabolizată în organism în L-carnitină, un aminoacid care este parte a
procesului natural de producere a energiei din grăsimi și glucide, precum și în mentinerea fluxului sanguin
normal. În interiorul celulei, propionil-L-carnitina este metabolizată în L-carnitină, al cărei rol este de a
transporta acizii grași cu catena lungă de-a lungul membranei interne mitocondriale şi în Propionil CoA,
un produs intermediar al ciclului Krebs.
Niacina contribuie la metabolismul energetic normal și la reducerea oboselii și extenuării.
Zincul contribuie la menținerea fertilității și reproducerii normale și la protejarea celulelor împotriva
stresului oxidativ.
Muira Puama, Turnera diffusa și Cimicifuga racemosa contribuie la reducerea oboselii fizice și psihice
și au un effect benefic asupra sănătății femeii (Turnera diffusa contribuie la apetitul sexual normal; Muira
Puama contribuie la echilibrul hormonal al femeilor în timpul menopauzei. De asemenea ajută femeile să
facă față manifestărilor neplăcute associate menopauzei, precum bufeurile, transpirația, neliniștea și
iritabilitatea).
Ingrediente: agent acidifiant: acid citric anhidru (E330); maltodextrină, L-arginină – 500 mg; clorhidrat
de propionil-L-carnitină – 291,945mg; extract uscat 4:1 (maltodextrină) de Muira puama (Ptychopetalum
olacoides., partea lemnoasă) – 250 mg; extract uscat 4:1 (maltodextrină, gumă arabică, dioxid de siliciu) de
Damiana (Turnera diffusa, frunză) – 250 mg; potentiator de aromă: aromă de portocală; colorant: roșu de
sfeclă (E162), îndulcitori: acesulfam de potasiu, aspartam1; lactat de zinc trihidrat; - 45,42mg, extract uscat
(maltodextrină, dioxid de siliciu) de Black cohos (Cimicifuga racemosa, rădăcină și rizomi) cu 2,5 %
glicozide totale- 40 mg; extract uscat de Ginkgo (Ginkgo biloba, frunză) cu 24% ginkgoflavone- 25 mg;
agent antiaglomerant: dioxid de siliciu; nicotinamidă (sursă de niacină) – 7,975 mg; genisteină- 2,5 mg.
1
sursă de fenilalanină.
Doza recomandată și modul de utilizare: 1 plic/zi. Conținutul unui plic se dizolvă în 200 ml apă plată.
Atenționări: A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos.
Conține o sursă de fenilalanină. Contraindicat persoanelor cu fenilcetonurie.
Atenționări suplimentare:
Dacă luați medicamente anticoagulante sau agenți antiplachetari consultați medicul înainte de a utiliza acest
supliment alimentar.
Produsul nu trebuie utilizat în cazul în care aveți vreo disfunție sau vreo afecțiune hepatică.
Nu se recomandă utilizarea produsului în timpul sarcinii și în timpul alăptării.
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
Toleranță și siguranță:
Pot să apară reacții de sensibilitate la acest supliment alimentar.
Prezentarea și conținutul: Cutie ce conține 30 plicuri a câte 4 g fiecare.
Greutatea netă totală 120g
Condiții de păstrare:

A se păstra la temperatura camerei, fără a depăși 25 °C. Data de expirare se referă la produsul depozitat
corect, în ambalaj nedesfăcut.
Deținător notificare:
Alfasigma S.p.A., Italia reprezentată în România prin Addenda Pharmaceuticals S.R.L., București, Sector
3, Str. Clucerul Udricani, Nr. 18, Etaj 4, contact@addenda.ro
Producător:
E-Pharma Trento S.p.A.,
Via Provina 2, 38123 Trento (TN), Italia pentru Alfasigma S.p.A., Italia reprezentată în România prin
Addenda Pharmaceuticals S.R.L., București, Sector 3, Str. Clucerul Udricani, Nr. 18, Etaj 4,
contact@addenda.ro
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