
ALAnerv ON Suplement diety. SKŁADNIKI: Kwas alfa-liponowy (tiooktanowy); Olej z ogórecznika lekarskiego (Borago 
officinalis) standaryzowany na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, zawierający 22% kwasu gamma-
linolenowego; żelatyna spożywcza; Substancja utrzymująca wilgotność: Glicerol; Triglicerydy kwasów tłuszczowych; 
Suchy wyciąg z Magnolii (Magnolia officinalis, kora) standaryzowany na 90% zawartości honokiolu; Emulgator: 
Lecytyna sojowa (E322); Substancja przeciwzbrylająca: Stearynian magnezu (E470b); Substancja utrzymująca 
wilgotność: Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu (E475); Witamina E naturalna (d-α-tokoferol w oleju 
słonecznikowym); Kompleks witamin grupy B: Witamina B5 (D-pantotenian wapnia), Witamina B6 (chlorowodorek 
pirydoksyny), Witamina B1 (monoazotan tiaminy), Witamina B2 (ryboflawina); Barwnik: Tlenki i wodorotlenki żelaza 
(E172); Selenin sodu. SPOSÓB UŻYCIA: 1-2 kapsułki raz dziennie, najlepiej podane jednorazowo, w trakcie posiłku. 
OSTRZEŻENIA: Wskazane jest zachowanie ostrożności w przypadku osób stosujących terapię insulinową lub doustne 
leki hipoglikemizujące, gdyż kwas alfa-liponowy może nasilać efekt hipoglikemiczny równolegle stosowanych leków, 
dlatego przed zażyciem ALAnerv ON należy skonsultować się z lekarzem. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia 
w ciągu dnia. Preparaty uzupełniające dietę stanowią skoncentrowane źródło odżywcze, nie mogą być stosowane jako 
substytuty zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej tj. od 15 °C do 25 °C, z dala od źródeł światła. Termin przydatności odnosi 
się do zamkniętego produktu, przechowywanego w suchym i ciemnym miejscu. Wyprodukowano przez IBSA 
Farmaceutici Italia S.r.l. Via Martiri di Cefalonia 2, 26900 Lodi, Włochy dla: ALFASIGMA Polska Sp. z o.o. Al. 
Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa 

 

Składniki aktywne i ich referencyjne wartości spożycia (RWS) 

 1 kapsułka %RWS/1 kapsułkę 2 kapsułki %RWS/ 2 kapsułki  

Kwas alfa-liponowy 300 mg  600 mg  
Kwasy tłuszczowe nienasycone (kwas 
linolowy, kwas gamma-linolenowy) 180 mg  360 mg  

Honokiol 27 mg  54 mg  
Witamina E 7,50 mg 62,5% 15,00 mg 125,0% 
Witamina B5 4,50 mg 75% 9,00 mg 150% 
Witamina B6 1,40 mg 100,0% 2,80 mg 200% 
Witamina B2 1,20 mg 85,7% 2,40 mg 171,4% 
Witamina B1 1,05 mg 95,5% 2,10 mg 191,0% 
Selen 25 mcg 45,4% 50 mcg 90,9% 

 


