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susține sistemul nervos

Calmant natural, menține durata și calitatea somnului

Combinație UNICĂ GABA, glutamină, glicină, vitamina B6 și B9

Susține memoria și capacitatea de concentrare

Compania Farmaceutică AC HELCOR
Divizia de Vitamine și Suplimente alimentare BIOSUNLINE

®

®

Campania se desfășoară exclusiv în farmaciile partenere. Perioada campaniei: 1 august - 31 decembrie 2018.
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Radicalii liberi sunt molecule ce apar în toate celulele în urma 
metabolismului energetic sau în timpul exercițiului fizic, 
stărilor patologice, procesului de îmbătrânire. Aceștia 
reacționea

reacționează ușor cu diferite substanțe din organism, con-
ducând la modificări în structura sau rolul celulelor. Prezența 
radicalilor liberi în număr mare determină îmbătranirea mai 
rapidă a celulelor și un risc crescut de apariție a cancerului și 
stă la baza a peste 80 de tipuri de afecțiuni. În cazul în care 
acești radicali liberi sunt produși în exces și/sau nu sunt ne- 
utralizați suficient, vorbim de o stare numită stres oxidativ .
Pentru a proteja organismul exista anumite substanțe, numite 
antioxidanți (acidul alfa lipoic, vitamina C, glutation, coenzima 
Q10 etc) care neutralizează radicalii liberi.
În 1940 a fost descoperit ACIDUL ALFA LIPOIC, care este un 
puternic antioxidant, esențial pentru metabolism. Acesta 
există în mod natural în toate celulele, la nivelul mitocondriilor, 
unde participă la producerea de energie celulară prin arderea 
glucozei, protejează celulele nervoase de efectele radicalilor 
liberi și astfel susține sănătatea sistemului nervos.
Sursele alimentare de ACID ALFA LIPOIC sunt: carnea (în 
special inima, rinichii, ficatul) și în mai mică măsură, fructele 
și legumele.

Cei mai stresați oameni din lume și
cei mai stresați oameni din România

Antioxidanții – adevărații paznici ai
organismului împotriva radicalilor liberi

Mic îndrumar al cumpărătorului 
de suplimente alimentare

s i g u r a n ț a 
subordonați- 
lor.
3. Pompierii. 
Ei muncesc în 
zone pericu-
loase, fiind 
p e r m a n e n t 
expuși unor 

“ s c r â n t i ” . 
Poate și de 
aceea este 
destul de greu 
de făcut o 
c o m p a r a ț i e 
între profesiile 
stresante din 
state unde 

Fiecare farmacie va fi dotată cu sală de mese, 
gradină de vară și minim un ospatar. Totul se 
datoreză faptului că de acolo se pot comanda 
suplimente alimentare.





Îmbunătățește producerea de energie 
și regenerare celulară

Crește performanța fizică și mentală 
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