ProxeedTM Women este un supliment alimentar pe bază de L-arginină, L-carnitină, acetil-L-carnitină, Nacetilcisteină, minerale și vitamine.
ProxeedTM Women conține zinc și vitamina B6.
Zincul contribuie la menținerea fertilității și reproducerii normale.*
Vitamina B6 contribuie la reglarea activității hormonale.*
Ingrediente: agent de încărcare: maltodextrină, acidifiant: acid citric anhidru; fumarat de L-carnitină; Larginină; acidifiant: citrat acid de sodiu; clorhidrat de acetil-L-carnitină; vitamina E/acetat de DL-αtocoferil 50% (maltodextrină, amidon alimentar modificat, dioxid de siliciu); vitamina C/acid L-ascorbic;
beta-caroten 20% (amidon din porumb, DL-alfa-tocoferol, L-ascorbat de sodiu, sirop de glucoză, amidon
alimentar modificat); gluconat feros; N-acetilcisteină; potențiator de aromă: portocală (maltodextrină,
gumă arabică, acid ascorbic, butilhidroxianisol); îndulcitori: acesulfam de potasiu, zaharină sodică; lactat
de zinc trihidrat; agent antiaglomerant: dioxid de siliciu; drojdie îmbogățită cu seleniu 0,2%; acid
pantotenic/D-pantotenat de calciu; vitamina B12/ciancobalamină 0,1% (maltodextrină din porumb, citrat
trisodic, acid citric); vitamina B6/clorhidrat de piridoxină; vitamina D3/colecalciferol 0,25% (gelatină,
amidon de porumb, sucroză, ulei de soia parțial hidrogenat, DL-alfa-tocoferol); sulfat de cupru anhidru;
acid folic.
Ingredientele active și rolul lor:
L-carnitina este un nutrient important necesar transportului de acizi grași cu catenă lungă de-a lungul
membranei mitocondriale interne pentru metabolismul și producerea de energie la nivel celular.
Acetil-L-carnitina este esterul acetilic al L-carnitinei și joacă un rol important în stabilizarea membranei
celulare.
Zincul contribuie la menținerea fertilității și reproducerii normale.
Vitamina B6 contribuie la reglarea activității hormonale.*
Beta-carotenul (sursă de vitamină A) contribuie la menținerea sănătății membranelor mucoase și la
metabolismul normal al fierului*.
Vitamina C, Vitamina E și Seleniul sunt antioxidanți care contribuie la protejarea celulelor împotriva
stresului oxidativ.*
N-acetilcisteina este un precursor al L-cisteinei, implicat in biosinteza glutationului, cu rol în menținerea
structurii membranelor celulare.
Vitamina D și Vitamina B12 participă la procesul de diviziune celulară.*
Acidul pantotenic contribuie la sinteza normală și la metabolizarea hormonilor steroizi și la metabolismul
energetic normal.*
L-Arginina este un aminoacid important, precursor al oxidului nitric (NO), neurotransmițător care ajută la
dilatarea vaselor de sânge, asigurând un flux de sânge normal.
Cuprul contribuie la protejarea constituenților celulari împotriva stresului oxidativ și la metabolismul
energetic normal.*
Fierul contribuie la metabolismul energetic normal și la procesul de diviziune celulară.*
*Cf. Reg. (UE) 432/2012
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.
Contraindicat persoanelor alergice la soia.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

Condiții de păstrare: A se păstra la o temperatură cuprinsă între 15°C și 25°C, ferit de lumina soarelui.
Data de expirare se referă la produsul depozitat corect, în ambalaj nedesfăcut.
Producător:
E-Pharma Trento S.p.A.,
Via Provina 2, 38123 Trento (TN), Italia pentru Alfasigma S.p.A.
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