SINOPOL Sachets - ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
Sinopol®
Συμπλήρωμα διατροφής
Φακελίσκοι
Tεχνολογία Fast-Slow
Χωρίς γλουτένη
Το Sinopol® είναι συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει α-λιποϊκό οξύ, μυοϊνοσιτόλη και φολικό οξύ.
Το Sinopol® είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις διατροφικών ελλείψεων αυτών των ουσιών:
• α-Λιποϊκό οξύ (θειοκτικό οξύ): ένας σημαντικός ενζυμικός συμπαράγοντας στον κύκλο του Krebs, την
μεταβολική διαδικασία που εφοδιάζει τα κύτταρα απευθείας με ενέργεια.
• Μυοϊνοσιτόλη: μια καρβοκυκλική πολυαλκοόλη που υπάρχει σε πολλά τρόφιμα, ειδικά σε δημητριακά,
καρύδια και φρούτα, ιδίως πεπόνια και πορτοκάλια. Η ομάδα της ινοσιτόλης, στην οποία ανήκει η
μυοϊνοσιτόλη, έχει βιολογικό ρόλο ως δευτερογενής αγγελιοφόρος, δηλ. είναι μόρια ικανά να
προσδιορίσουν την απόκριση των κυττάρων στα ερεθίσματα που φθάνουν στην εξωτερική μεμβράνη τους
μέσω άλλων ουσιών, όπως η ινσουλίνη.
• Φολικό οξύ: μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη που ανήκει στην ομάδα βιταμινών Β. Το φολικό οξύ
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη φυσιολογική σύνθεση των αμινοξέων, στον μεταβολισμό της
ομοκυστεΐνης και στην ανάπτυξη του μητρικού ιστού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Οδηγίες χρήσης:
Η συνιστώμενη δόση είναι 2 φακελίσκοι την ημέρα, μεταξύ των γευμάτων, κατά προτίμηση με διαφορά
τουλάχιστον 10 ώρες μεταξύ των χορηγήσεων. Το Sinopol® αξιοποιεί μια συγκεκριμένη τεχνολογία που
χρησιμοποιεί διασπειρόμενα, αδιάλυτα, μικροσφαιρίδια. Συνεπώς, συνιστάται η ανάμιξη του
περιεχομένου σε ένα ποτήρι νερό μέχρι να επιτευχθεί ομοιογενές διάλυμα.
Η ειδική φαρμακευτική τεχνολογία Fast Slow που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του Sinopol®
εγγυάται, με τακτική χορήγηση δύο φακελίσκων ημερησίως, 24ωρη κάλυψη σε όλη τη διάρκεια της
ημέρας.
Το Sinopol® είναι επίσης κατάλληλο για χρήση από άτομα με υπερευαισθησία ή δυσανεξία στη γλουτένη.
Προειδοποιήσεις:
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
δίαιτας. Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για
την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος,
θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται
μακριά από τα μικρά παιδιά. Τα άτομα που λαμβάνουν θεραπεία ελέγχου του σακχάρου πρέπει να
συμβουλευτούν τον γιατρό τους πριν από τη χρήση. Το προϊόν περιέχει πολυαλκοόλες: η υπερβολική
πρόσληψη μπορεί να έχει καθαρτικό αποτέλεσμα.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:
Αποθηκεύστε σε δροσερό (κάτω των 25°C) και ξηρό μέρος, μακριά από τοπικές πηγές θερμότητας και το
φως του ήλιου και αποφύγετε την επαφή με το νερό. Η αναγραφόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος στη
συσκευασία αναφέρεται σε σωστή αποθήκευση του.
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 13204/08-02-2018. Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας
κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
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