
Acizii grași polinesaturați contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge.
Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
Vitamina B5(pantotenat de calciu) participă la sinteza normală și la metabolizarea hormonilor steroizi, 
a vitaminei D  și a unor neurotransmițători.
Vitamina B6 contribuie la metabolismul normal al proteinelor și al glicogenilor, la formarea normală a 
globulelor roșii și la reglarea activității hormonale.
Vitamina B2 participă la menținerea globulelor roșii normale, la metabolismul normal al �erului, la 
reducerea oboselii și extenuării.
Vitamina B1 contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la menținerea sănătății psihice.
Seleniu contribuie la funcționarea normală a glandei tiroide și la protejarea celulelor împotriva stresului 
oxidativ.

*Valorile nutriționale de referință conform Regulamentului 1169/2011
**Valorile nutriționale nu au fost stabilite

Ingrediente: acid alfa-lipoic; capsula moale (gelatină; glicerină; apă puri�cată; sorbitol 70%; 
acid tartric; colorant: oxid roșu de �er); ulei de soia; ulei din semințe de Limba-mielului 
(Borago o�cinalis), cu 20% GLA/acid gamma-linolenic; emulsi�ant: lecitină din soia; agent 
antiaglomerant: dioxid de siliciu coloidal; acetat de DL-alfa-tocoferil; pantotenat de calciu; 
agent de îngroșare: ceară de albine; ribo�avină; nitrat de tiamină; clorhidrat de piridoxină; 
antioxidanți: BHA/butilhidroxianisol, BHT/butilhidroxitoluen; L-selenometionină.

Acidul alfa-lipoic are potențial antioxidant și este component al unor complexe enzimatice 
importante, de exemplu al unor biocatalizatori necesari reglării metabolismului energetic, mai ales al 
celui glucidic.

Atenționări:
- Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de 
viață sănătos
- A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici
- A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei de expirare înscrisă pe ambalaj
- Tiolin complex conține ingrediente derivate din soia

Producător: 
Geltec Pvt.Ltd
Deonar, Sion –Trombay Road
Mumbai – 400 088, India

Importator și deținător noti�care:
Ascendis Wellness SRL
Calea Floreasca, nr. 169
Sector 1, București, România
o�ce@sunwavepharma.com

Mod de utilizare: oral – câte 1-2 capsule de 2 ori pe zi. Capsulele se înghit întregi cu un pahar cu apă.

Ajută la: menținerea sănătății sistemului nervos.

Forma de prezentare: cutie de carton ce conține un �acon cu 60 capsule moi.

Noti�cat la I.N.S.P. nr.: AC 3038/14.02.2022

Condiții de păstrare:
- A se păstra la temperaturi între 15 și 250C
- A se feri de lumină și umezeală

60 CAPSULE MOISUPLIMENT ALIMENTAR

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII ACCESAȚI
WWW.SUNWAVEPHARMA.COM

Fiecare capsulă conține:

Ingredient 
Acid alfa-lipoic
Acizi grași polinesaturați
(acid gamma-linolenic și acid linoleic)
Vitamina E
Vitamina B5 
Vitamina B6 
Vitamina B2 
Vitamina B1 
Seleniu metionină

din care seleniu 10 mcg

Cantitate
300 mg
180 mg

7,5 mg
4,5 mg
1,5 mg
1,2 mg

1,05 mg
25 mcg

%VNR*
**
**

62,5
75
107
86
95

18




