Niacine flush
flush-- free 500 mg
Orthomoleculaire therapie
SAMENSTELLING
SAMENSTELLING:
Bevat per 2 vegetarische capsules
Inositolhexanicotinaat (niacine = 770 mg) 1000 mg
Zink (als -citraat)
20 mg
Vitamine B6 (als pyridoxine HCl)
5,0 mg
Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, cellulose (HPMC), magnesiumstearaat.
Gegarandeerd vrij van: GMO, soja, gist, gluten, lactose, toegevoegde saccharose, gelatine, dierlijke substanties,
conserveermiddelen synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.
BESCHRIJVING
Inositolhexanicotinaat bestaat uit zes moleculen niacine (vitamine B3) gebonden aan één molecuul inositol, een
niet-officiële B-vitamine. Na inname komt niacine door de koppeling aan inositol op een geleidelijke manier vrij uit
inositolhexanicotinaat. Hierdoor wordt de kans op een “niacineflush” geminimaliseerd. Gewone niacine kan in doses
boven 50 milligram een warme, rode, jeukende huid veroorzaken. Deze zogenaamde niacineflush duurt meestal
tien tot twintig minuten en wordt veroorzaakt door het vrijkomen van histamine, wat vaatverwijding veroorzaakt.
Deze reactie is onschadelijk, maar veel mensen vinden de flush onplezierig. Het is daarnaast belangrijk te weten dat
niacine flush-free (inositolhexanicotinaat) niet hetzelfde is als niacine time-release. Hoewel de time-release vorm van
niacine ook minder flushverschijnselen geeft, kan deze niacinevorm leverschade veroorzaken.
Dit product kan voor dezelfde doeleinden worden ingezet als het product "Niacine 500 mg".
Belangrijkste kenmerken Niacine flush
flush-- free plus 500 mg:
● Vitamine B3 zonder de voor sommigen onplezierige niacineflush
● Levert per capsule 385 mg niacine
● Bevat ook zink en vitamine B6
● Plus-product: bevat de noodzakelijke synergisten voor de opname en werking van vitamine B3
GEBRUIK
Dagelijks 2 tot 3 maal 1 capsule tijdens of vlak na de maaltijd innemen. Bij slikproblemen mag de capsule geopend
worden.
WAARSCHUWING
Niet gebruiken bij mensen met leveraandoeningen.Ook andere invloeden op geneesmiddelen en
gezondheidsproducten zijn mogelijk. Raadpleeg hiervoor een deskundige.
SYNERGISME
Hoewel dit product vergezeld gaat van een aantal synergisten (zink, vitamine B6) is voor een optimale werking de
aanwezigheid van veel meer synergisten vereist. Zo functioneert niacine bijvoorbeeld beter wanneer ook de andere
vitamines uit het B-complex (b.v. Vitamine B-50 Complex) worden toegediend.
VERWANTE PRODUCTEN
Niacine 500 mg.
ARTIKELNUMMER EN INHOUD
0996 (kunststof flacon à 60 capsules van plantaardige oorsprong)

