
MIO-INOZITOT ÉS SZELÉNT TARTALMAZÓ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY

A NORMOXIL™ egy étrend-kiegészítő, amely mio-inozitot és szelént tartalmaz. A szelén hozzájárul a pajzsmirigy normál 
működéséhez. 

Mi a mio-inozit? 
Az inozit a természetben kilenc különböző izomer formában található meg; az élelmiszerekben és az állati szövetekben 
leggyakoribb, és fiziológiás szempontból a legfontosabb a mio-inozit, amely a NORMOXIL™ tablettában is használt forma.
Az inozitot a szervezet közvetlenül glükóz-6-foszfátból állítja elő; ezért gyakran a B-vitaminok csoportjába tartozó pszeudo- 
vitaminként állítják be; ez a B8-vitamin.

Az inozitban leggazdagabb források a gabonafélék, a keményhéjasok és a gyümölcsök, főleg a dinnye és a narancs. Emellett 
bőségesen előfordul a húsokban, különösen a májban, amely az endogén inozit előállítás fő szerve. Az étrenddel egy felnőtt 
naponta körülbelül egy gramm inozitot juttat a szervezetébe, különböző biokémiai formákban.

Mi a szelén?
A szelén hozzájárul a pajzsmirigy normál működéséhez. A testünkben található szelén szinte teljes egésze a szelenopro-
teinként ismert enzimekbe épül be. A glutation-peroxidáz (GPx), a tioredoxin-reduktáz (TRs) és a három dejodáz (D1, D2 és 
D3) a pajzsmirigy-működés szempontjából különösen fontos szelenoproteinek.

Mikor ajánlatos a NORMOXIL™ bevitele?
A NORMOXIL™ mio-inozitot és szelént tartalmazó étrend-kiegészítő, amely jól alkalmazható ezen táplálék-összetevők  
megfelelő mennyiségben történő pótlására, ha az étrendben alacsony a szintjük, vagy abban az esetben, ha nagyobb  
mennyiségben van rájuk szükség. A szelén hozzájárul a pajzsmirigy normál működéséhez. 

Figyelmeztetés
Ez a termék a kiegyensúlyozott, változatos étrend és egészséges életmód részeként alkalmazható.  
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 

Gyermekek elől elzárva tartandó! Ne lépje túl a napi ajánlott mennyiséget. 
A szavatossági idő az ép csomagolású és megfelelően tárolt termékre vonatkozik.  
Fénytől védve, száraz, hűvös helyen tartandó. 

A NORMOXIL™ egy étrend-kiegészítő, nem helyettesíthet orvos által előírt gyógyszereket.

Ajánlott napi adag: napi egy tabletta. A NORMOXIL™ készítmény a nap bármely szakában alkalmazható. 

                Nettó tömeg: 33 g
                  Egy doboz 30 tablettát tartalmaz.

Forgalmazó: 
Exeltis Magyarország Kft., 1011 Budapest, Fő u. 14-18.

Gyártó:
              Lo.Li. Pharma International részére gyártja:
              Nutrilinea  S.r.l.
              Via Gran Bretagna 1- 21013 Gallarate (VA) Olaszország


