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1. WŁAŚCIWOŚCI SUPLEMENTU DIETY ALFALIPON 
prodiab®

ALFALIPON prodiab® to suplement diety charakteryzujący 
się wysoką zawartością witamin z grupy B (tiamina, niacyna, 
ryboflawina, wit. B6) i minerałów (cynk, chrom), wzbogacony 
kwasem alfa-liponowym (ALA) oraz olejem z ogórecznika 
lekarskiego standaryzowanym na zawartość kwasu gamma-
linolenowego (GLA). Szczególnie polecany osobom, które chcą 
dodatkowo wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego. 

Opis działania składników produktu:

Niacyna - przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania 
układu nerwowego i zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Cynk - pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych 
oraz ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, a także 
pozytywnie wpływa na prawidłowy metabolizm makroskładników 
odżywczych i węglowodanów.
Ryboflawina - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
układu nerwowego.
Witamina B6 - odgrywa rolę w utrzymaniu prawidłowych 
funkcji psychologicznych.
Tiamina - przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego.
Chrom - wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy 
we krwi. 

2. OSTRZEŻENIA

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie 
stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze 
składników produktu. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, 
kobiet w ciąży i matek karmiących piersią. Suplement diety nie 

30 kapsułek

może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są 
ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. 

Produkt bez dodatku cukrów.

3. SPOSÓB UŻYCIA

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka dziennie, po posiłku.

Zawartość składników w zalecanej dziennej porcji:

Składnik Zawartość  
w 1 kapsułce %RWS*

Kwas alfa-liponowy (ALA) 350 mg -

Otoczkowany olej z ogórecznika 
lekarskiego (Borago officinalis), 
w tym:
Kwas gamma-linolenowy (GLA)

70 mg

6,3 mg

-

-

Niacyna 12 mg 75

Cynk 7,5 mg 75

Ryboflawina 1,4 mg 100

Witamina B6 1,4 mg 100

Tiamina 1,1 mg 100

Chrom 40 µg 100

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, 
w temperaturze poniżej 25oC, w sposób niedostępny dla małych 
dzieci. Chronić przed światłem. 

Nie należy stosować po upływie daty minimalnej trwałości 
podanej na spodzie opakowania i blistrze. Data minimalnej 
trwałości oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
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5. INFORMACJE O SKŁADZIE

Jak wygląda suplement diety ALFALIPON prodiab® i co zawiera 
opakowanie

Kapsułki żelatynowe twarde, barwy żółtej, podłużne, na 
końcach zaokrąglone.

Zawartość netto: 17,88 g (30 kapsułek po 596 mg)

Produkt jest dostępny w opakowaniach typu blister, pakowanych 
w kartonik z ulotką. 

Co zawiera suplement diety ALFALIPON prodiab®

Składniki: kwas alfa-liponowy; żelatyna*; otoczkowany olej 
z ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis) standaryzowany 
na 9% kwasu gamma-linolenowego; mleczan cynku (cynk); 
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; amid 
kwasu nikotynowego (niacyna); substancje przeciwzbrylające: 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; 
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); ryboflawina; 
chlorowodorek tiaminy (tiamina); barwnik: dwutlenek tytanu; 
chlorek chromu III (chrom); barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

*pochodzenia wołowego i/lub wieprzowego

DLACZEGO RELEWIUM?
to suplement diety zawierający unikalne połączenie wzajemnie 
uzupełniających się ekstraktów roślinnych, wzbogacony magnezem 
oraz witaminami z grupy B (wit. B6, biotyna).

Polecamy również

Więcej informacji na: www.laboratoriumbioton.pl
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