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Phosphatidyl choline -
fosfatidilcolina 90 cps NATURAL
FACTORS

Fosfatidilcolina  este  o  formă  preferată  de  colină
derivată direct de lecitină. În urma constatării unei
deficiențe nutritive la nivel mondial,  în anul 2000,
Organizația Mondială a Sănătății a declarat Colina
un nutrient esențial  pentru sănătatea umană. Încă
din  1984,  cercetătorii  au  demonstrat  că  se  poate
induce cancer  la  ficat  chiar  și  doar  printr-o  dieta
deficitară  în  Colină.  Mai  mult,  încă  din  1949,
cercetătorii britanici au demonstrat că deteriorarea
ficatului  în  urma  consumului  de  alcool  sau  zahăr
poate fi prevenită prin administrarea de Colină.

Ce beneficii oferă Fosfatidilcolina?

Îmbunătățește memoria și reduce colesterolul.1.
Ajută la digestia și eliminarea grăsimilor din ficat, contribuind la metabolismul normal al2.
lipidelor și al homocisteinei.
Menține funcția normală a ficatului.3.
Optimizează nivelul principalilor neurotransmițători (norepinefrină, dopamină și acetilcolină).4.
Susține funcția cognitivă și facilitează comunicarea între neuroni.5.
Ajută la menținerea memoriei și a funcției cognitive.6.

Ce face atât de excepțional Fosfatidilcolina?

Colina este uneori administrată și de atleți pentru a îmbunătăți viteza și pentru a reduce efectele
oboselii. Dar cea mai importantă acțiune a Colinei este la nivel de ficat. Deși, ficatul gras este
prezent la toate persoanele supraponderale, acesta poate fi întâlnit la toate persoanele cu o dieta
necorespunzătoare  prin  consumul  de  carbohidrați,  dulciuri,  grăsimi  și  prea  puține  alimente
conținând  factori  lipotropici.  Ca  nutrient  esențial,  Colina  este  un  element  de  construcție  în
membranele celulare și este implicată în multe procese, inclusiv transportul de grăsime de la ficat la
fluxul sanguin și funcția hepatică generală.

La persoanele sănătoase, Fosfatidilcolina poate îmbunătăți funcția mentală și este necesară pentru a
construi membranele celulare, pentru a îmbunătăți eficiența celulelor nervoase și pentru a repara
neuronii.

Compozitie

Ce conține Fosfatidilcolina?

Toate celulele din corpul uman sunt învăluite de membrană compusă în principal din acizi grași
esențiali sub formă de compuși cunoscuți ca „fosfolipide”. Fosfolipida principală a corpului uman
este Fosfatidilcolina. Preparatele fosfatidilcolinei disponibile sunt derivate din lecitina de soia.
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Efectele benefice se datorează în principal componentelor esențiale ale acizilor grași ale
preparatelor de Fosfatidilcolină și lecitină.

Fiecare capsulă conține:

Fosfatidilcolină (din 1200 mg. de fosfatidilcolină îmbogăţită cu lecitină de Soia = complex
de ulei de Soia / Glycine hispida) 420 mg

capsulă: gelatină, glicerină, apă purificată

Nu conţine: coloranţi, agenţi de conservare sau îndulcitori artificiali, produse lactate, amidon,
zahăr, grâu, gluten, fermenţi, porumb, ouă, produse din peşte şi produse ale mării, sare, nuci.

Greutate netă e = 165,24 g

Administrare

Mod de administrare recomandat (adulți): 2-4 capsule pe zi sau cum vă
recomandă specialistul.

Atenţionări şi precauţii

Nu utilizați dacă sunteți însărcinată sau alăptați.
Contraindicat persoanelor alergice la soia sau la oricare dintre ingredientele produsului.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos.
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