ЗДОРОВІ КЛІТИНИ - ТРИВАЛЕ ЖИТТЯ

УЛЬТРА

ЛЕЦИТИН

Добавка дієтична

30 капсул, по 10 капсул у блістері

Кожна капсула містить:
Ессенціальні фосфоліпіди (Glycine max) у лецитиновому комплексі
(фосфатіділхолін, фосфатіділсерин, фосфатіділетаноламін, (RRR) -α-токоферол)
Олія насіння сафлору красильного (Carthamus tinctorius)

1000 мг
200 мг

Рекомендовано вживати як додаткове джерело фосфоліпідів та як засіб, що сприятливо
впливає на білковий та ліпідний обмін.
Вживати:
дорослим по 1 капсулі 3 рази за добу перед їдою. Курс застосування - 4 тижні.

Без ГМО.
Не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з
лікарем.
Застереження: не рекомендовано вживати дітям, вагітним, жінкам, що годують груддю,
та при індивідуальній чутливості до компонентів продукту. Не перевищувати
рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну
повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці виробника при температурі не
вище 25°С 36 місяців від дати виготовлення, у сухому, недоступному для дітей місці.
Форма випуску: капсули.
Дата виробництва або кінцева дата споживання «Вжити до»: дивись на упаковці.
Вироблено на замовлення: «ЮАМЕД ОУ», Торнімяе тн 7-54, Кесклінн, Таллінн,
Хар’юмаа, 10145 .
Виробник: «Санте Натюрель (А.Г.) ЛТЕЕ»
Адреса виробництва: бульвар Матте 3555, Броссард, Квебек, Канада, J4Y 2P4
Офіційний представник/пакувальник: ТОВ «КвінтаМед», Сумська 53, Харків,
Україна, 61058
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Додаткова інформація
Властивості.
Ультра Лецитин - засіб, компоненти якого здатні усувати дефекти в
мембранах клітин і відновлювати їхню функціональну активність.
Компоненти Ультра Лецитину зумовлюють виражений кардіопротекторний
ефект, позитивно впливають на ліпідний та білковий обмін, сприяють зниженню
рівня холестерину у крові та підтриманню нормального кровопостачання
органів.
Компоненти Ультра Лецитину чинять позитивний вплив на роботу нервової
системи. Ессенціальні фосфоліпіди лецитинового комплексу є обов’язковими
елементами мієлінових оболонок нервових клітин та м’язових волокон і
забезпечують нормальне проведення нервового імпульсу.
Олія насіння сафлору красильного багата на линолеву (70%) та
α-линоленову (10%), а також олеїнову, пальмітинову, стеаринову, арахідонову,
міристинову кислоти, вітамін Е, різні сполуки серотоніну.
Ессенціальні фосфоліпіди лецитинового комплексу і компоненти
сафлорової олії відновлюють бар’єрну функцію клітин печінки, беруть участь у
синтезі ацетилхоліну – основного нейромедіатору головного мозку, сприяють
емульгації харчових ліпідів та знижують імовірність утворення жовчних каменів.
Натуральний вітамін Е захищає організм від вільних радикалів, знижує
ризик серцево-судинних патологій та онкологічних захворювань, зміцнює
імунну систему, сприяє зменшенню запальних процесів.

Може застосовуватися при:

- жировій дистрофіі печінки різного походження;
- гострих і хронічних гепатитах;
- токсичних ураженнях печінки;
- цирозі печінки;
- цукровому діабеті;
- постінсультних станах, з метою підвищення рухових, мнестичних і психічних
функцій;
- хронічній недостатністі мозкового кровообігу;
- ішемічній хворобі серця, артеріальній гіпертензії у пацієнтів з патологією
печінки і/або центральної і периферичної нервової системи;
- псоріазі;
- дихальній недостатністі, пневмонії, гострому обструктивному бронхіті у стадії
реабілітації, хронічному бронхіті, бронхіальній астмі, туберкульозі.

