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Suplement diety  

NEUROTYNOX D 
 

SKŁADNIKI SUPLEMENTU DIETY NEUROTYNOX 

Monofosforan  urydyny – 50 mg 

Kwas foliowy – 600 µg 

Witamina B6 – 3,0 mg 

Witamina B12 – 100 µg 

Witamina D – 25,0 µg (1000 j.m) 

Witamina B1 (tiamina) – 1,1 mg 

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW SUPLEMENTU DIETY NEUROTYNOX 

1. Monofosforan urydyny – to związek organiczny, który jest jednym z czterech 

nukleotydów wchodzących w skład komórek nerwowych. U osób dorosłych 

syntetyzowany jest w wątrobie i uwalniany do krwiobiegu.  

2. Kwas foliowy – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, 

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Bierze udział w procesie 

podziału komórek. 

3. Witamina B6 – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, utrzymuje 

prawidłowość funkcji psychologicznych, przyczynia się do zmniejszenia uczucia 

zmęczenia i znużenia. 

4. Witamina B12 – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego 

i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Odgrywa rolę w procesie 

podziału komórek. 

5. Witamina D – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, 

bierze udział w procesie podziału komórek oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.  

6. Witamina B1 (tiamina) – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

1 tabletka dziennie, po posiłku, popić wodą. 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu suchym, w pomieszczeniu o temperaturze 

pokojowej do 25°C, bez dostępu bezpośredniego działania promieni słonecznych, w sposób 

niedostępny dla małych dzieci. 

  



OSTRZEŻENIA 

Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. 

Suplement diety nie może być przyjmowany przez osoby uczulone na składniki tabletki, dzieci oraz 

chorych z niedokrwistością Addisona – Biermera. 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.  

Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą organizmowi 

wystarczającą ilość składników odżywczych.  

PRODUCENT 
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