
• O PRODUKCIE 

Biolevox Neuro wzbogaca codzienną dietę w składniki takie jak:  

MONOFOSFORAN URYDYNY rybonukleotyd pirymidynowy będący składnikiem kwasu 

rybonukleinowego (RNA).  

WITAMINA B1 (tiamina) i B3 (niacyna) które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu 

nerwowego.  

WITAMINA B6 (pirydoksyna) wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz układu 

odpornościowego oraz pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny.  

KWAS FOLIOWY (kwas pteroilomonoglutaminowy) foliany biorą udział w procesie podziału komórek           

i pomagają w prawidłowej syntezie aminokwasów.  

WITAMINA B12 (cyjanokobalamina) odgrywa rolę w procesie podziału komórek i wspomaga 

prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. 

 

 • ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE  

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka dziennie, popijana odpowiednią ilością wody. 

 

1 tabletka zawiera: 50 mg monofosforanu urydyny (**RWS), 20 mg witaminy B3 ( 125% RWS ),              

7 mg witaminy B6 ( 500 % RWS ), 4 mg witaminy B1 ( 364 % RWS ), 400 µg kwasu foliowego               

( 200 % RWS), 10 µg witaminy B12 ( 400 % RWS). Nie należy przekraczać zalecanej porcji do 

spożycia w ciągu dnia.  

 

* RWS - referencyjne wartości spożycia;  

** RWS - referencyjne wartości spożycia nie zostały ustalone.  

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 

Zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

 

 • WIELKOŚĆ OPAKOWANIA   

15,7 g (30 tabletek powlekanych) 

 

• WARUNKI PRZECHOWYWANIA Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 

nieprzekraczającej temperatury pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.  

 

• PRZECIWWSKAZANIA  

Nie stosować w przypadku uczulenia lub nietolerancji któregokolwiek ze składników produktu.  

 

• WYKAZ SKŁADNIKÓW 

substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; substancja aktywna: sól sodowa monofosforanu 

urydyny, amid kwasu nikotynowego (witamina B3), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), 

chlorowodorek tiaminy (witamina B1), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), 

cyjanokobalamina (witamina B12); składniki otoczki: substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, 

sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; substancja wypełniająca: talk; miglyol; 

barwnik: dwutlenek tytanu.  

 

• TABELA SKŁADNIKÓW 

Składniki Zawartość w 1 tabletce % RWS * 

Monofosforan urydyny 50 mg ** 

Witamina B3 20 mg 125 



Składniki Zawartość w 1 tabletce % RWS * 

Witamina B6 7 mg 500 

Witamina B1 4 mg 364 

kwas foliowy 400 µg 200 

Witamina B12 10 µg 400 

* Referencyjne Wartości Spożycia 
** Referencyjne Wartości Spożycia nie zostały ustalone 
 

• NAZWA PRODUCENTA: 

 

Biovico Sp. z o.o.  

ul. Hutnicza 15B  

81-061 Gdynia 

Infolinia: +48 58 526 12 13  


