Tyroxan kapszula - 60db/doboz
B 526-2

A pajzsmirigy egészséges működése meghatározza
egész szervezetünk működését, energiatermelésünket,
oxigén felhasználásunkat, szervezetünk egészének
megfelelő összhangját (homeostasis-át).
A jelenlegi civilizációs betegségek (obesitas /elhízás/, szív
és érrendszeri betegségek, termékenységi problémák,
depresszió) egy része összefüggésbe hozható a
pajzsmirigy nem megfelelő működésével is.

A megfelelő pajzsmirigy hormon termelődés a
jód, a szelén és a B6-vitamin (piridoxin) optimális
bevitelének biztosításával érhető el, mely
hatóanyagok a szükséges mennyiségben és arányban
találhatóak meg a Tyroxan kapszulában. Ráadásul a
Tyroxan kapszula a jódot (tengeri algából) és a szelént (sz
rtalmazza.
A Tyroxan kapszulában lévő B6-vitamin részt vesz a
normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban
és hozzájárul a hormonális aktivitás szabályozásához.
A jód hozzájárul a pajzsmirigy hormonok normál
termeléséhez és a szelénnel együtt a pajzsmirigy
normál működéséhez.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS:
Napi 2x1 kapszula a reggeli és esti étkezés előtt bőséges
folyadékkal bevéve!

Étrend-kiegészítők, vitaminok

ÖSSZETEVŐK:
Tömegnövelő szer (mikrokristályos
cellulóz),
Tengeri alga (Fucus
vesiculosus)-k ivonat
(0,1% jód tartalommal),
150,0
mg/kapszula,
hidroxi-propil-metilcellulóz (kapszula héj),
szelénnel dúsított élesztő
(Saccharomyces
cerevisiae, 2.000 ppm
szelén
tartalommal),
27,5 mg/kapszula, csomósodást gátló (zsírsavak magnézium sói,
kolloid szilícium-dioxid),
piridoxin-hidroklorid

A napi adag (2x1 kapszula) tartalmaz:
Megnevezés:

Mennyiség:

NRV %

B-6 Vitamin

3,46 mg

274,1

Tengeri alga-kivonat
-ebben: szerves kötésű jód

300,0 mg
300,0 μg

n.m.
200,0

Szelénnel dúsított élesztő
55,0 mg
-ebben: szerves kötésű szelén 110,0 μg

n.m.
200,0

NRV%= Napi bevitel referenciaérték felnőttek esetében.
n.m.= nincs meghatározva

TERMÉK ÖSSZETEVŐI:
Tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), Tengeri
alga (Fucus vesiculosus)-kivonat (0,1% jód tartalommal), 150,0 mg/kapszula, hidroxi-propil-metil-cellulóz
(kapszula héj), szelénnel dúsított élesztő (Saccharomyces cerevisiae, 2.000 ppm szelén tartalommal), 27,5 mg/
kapszula, csomósodást gátló (zsírsavak magnézium sói,
kolloid szilícium-dioxid), piridoxin-hidroklorid
TÁROLÁS:
Száraz, hűvös, fényvédett helyen!
FIGYELEM:
Kizárólag pajzsmirigy alulműködés esetén használható, pajzsmirigy túlműködés esetén nem ajánlott!
A készítmény fogyasztása nem helyettesíti a változatos,
kiegyensúlyozott étrendet.
A javasolt napi adagot ne lépjük túl!
Gyermekek elől elzárva tartandó!
Ellenjavallatok: pajzsmirigy túlműködés esetén
nem ajánlott.
Mellékhatások: nem ismeretesek.

Étrend-kiegészítők, vitaminok

