NEUROASPIS plp10 is a patented combination and specially formulated product,
mixture of the highest quality natural oils (Omega-3 and Omega-6 polyunsaturated
fatty acids (PUFA)) and vitamins providing neuro-protective and cardio-protective
beneﬁts.
Docosahexaenoic Acid (DHA) is an ingredient found in ﬁsh oil and contributes to
the normal brain function and vision and maintenance of normal blood concentrations of triglycerides.
Vitamin E (mixed tocopherols) provides protection of DNA, proteins and lipids from
oxidative damage and the cells from oxidative stress.
Other essential fatty acids, found in the formulation, such as Alpha-Linolenic Acid
(ALA) contribute to the maintenance of normal cholesterol levels.
DHA and Eicosapentaenoic acid (EPA) contributes to the maintenance of normal
blood pressure and maintenance of normal blood triglycerides level.
EPA and DHA contributes to the normal function of the heart.
Linoleic Acid (LA) and Oleic Acid provide maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations.
Replacement of saturated fatty acids (SAFA) with monounsaturated fatty acids
(MUFA) and polyunsaturated fatty acids (PUFA) to maintain normal blood
cholesterol levels.
NEUROASPIS plp10 advanced formulation contains antioxidant vitamins such as
β-carotene and mixed tocopherols.
Suggested Use: 20ml or 1.5 table spoon once daily, half hour before dinner or as
suggested by your doctor. Under 18 years: Consult a doctor.
Consult with you doctor for further detailed information, if you are taking other
medication or have a medical condition. Keep in cool dry place out of the reach of
children. Food Supplements should not be used as a substituted for a varied diet.
NEUROASPIS plp 10 ingredients: Fish oil, Borage oil, β-carotene, vitamin E

INGREDIENTS
DHA (OMEGA-3)
EPA (OMEGA-3)
ALA (OMEGA-3)
LA (OMEGA-6)
GLA (OMEGA-6)
OLEIC ACID
VITAMIN A (β-CAROTENE)
VITAMIN E
GAMMA-TOCOPHEROL

PER 20ML IN GRAMS
5
1.7
0.05
2.2
4.4
2.2
45 IU / 100g
20 mg / 100g
0.76
Palupa Ltd, Nicosia Cyprus (EU)

NEUROASPIS plp10 είναι ένα πατενταρισμένο ειδικά μελετημένο προϊόν, μείγμα από
την υψηλότερη ποιότητα φυσικών ελαίων (ωμέγα - 3 και ωμέγα - 6 πολυακόρεστων
λιπαρών οξέων (PUFA)) και βιταμινών που παρέχουν νευρο - προστατευτικά και
καρδιο - προστατευτικά οφέλη.
∆εκαεξανοϊκό οξύ (DHA) είναι ένα συστατικό που βρίσκεται στο ιχθυέλαιο και
συμβάλλει στην φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και της όρασης και τη
διατήρηση κανονικών συγκεντρώσεων τριγλυκεριδίων στο αίμα.
Βιταμίνη Ε (μείγμα τοκοφερολών) παρέχει προστασία του DNA, πρωτεϊνών και
λιπιδίων από οξειδωτική βλάβη και τα κύτταρα από οξειδοτικό στρες.
Άλλα απαραίτητα λιπαρά οξέα που βρίσκονται στο σκεύασμα, όπως είναι το Αλφα Λινολενικό οξύ (ALA) συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων
χοληστερόλης.
Λινελαϊκό οξύ (LA) και Ελαϊκό Οξύ παρέχουν συντήρηση φυσιολογικης συγκέντρωσης
της LDL- χοληστερόλης στο αίμα.
Αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών οξέων (SAFA) με μονοακόρεστα λιπαρά
οξέα (MUFA) και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA) προς διατήρηση των κανονικών
επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα
NEUROASPIS plp10 ειναι προηγμένο μείγμα που περιέχει αντιοξειδωτικές βιταμίνες,
όπως η β - καροτίνη και μικτές τοκοφερόλες.
Προτεινόμενη Χρήση: 20 ml ή 1.5 κουτάλι σούπας μία φορά την ημέρα, μισή ώρα πριν
από το δείπνο ή όπως συνιστάται από το γιατρό σας. Άτομα κάτω των 18 ετών:
Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για περαιτέρω λεπτομερή πληροφορίες, εάν παίρνετε
άλλα φάρμακα ή έχετε κάποια πάθηση. ∆ιατηρείται σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά
από τα παιδιά. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως
υποκατάστατα ποικίλης διατροφής.
NEUROASPIS plp 10 Συστατικα: Ιχθυέλαιο, έλαιο Borage, β - καροτίνη, βιταμίνη Ε

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
DHA (ΩΜΕΓΑ -3)
EPA (ΩΜΕΓΑ -3)
ALA (ΩΜΕΓΑ-3)
LA (ΩΜΕΓΑ-6)
GLA (ΩΜΕΓΑ-6)
ΟΛΕΪΚΟ ΟΞΥ
ΒΙΤΑΜΙΝΗ A (β- ΚΑΡΟΤΙΝΗ)
ΒΙΤΑΜΙΝΗ E
γ-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ

ΣΤΑ 20ML ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
5
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45 IU / 100g
20 mg / 100g
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