ALYVIUM
Ulotka dla specjalistów
Alyvium® to naturalny produkt, który pomaga łagodzić objawy łuszczycy i innych podrażnień
skóry.
CZYM JEST ALYVIUM
Alyvium® jest suplementem diety zawierającym witaminę A, biotynę, ryboflawinę oraz
zbadane i optymalnie połączone naturalne polifenole oliwkowych.
Witamina A jest związana z rozwojem, ochroną i regulacją procesów zachodzących w skórze
i błonach śluzowych. Według naukowego panelu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA), witamina A odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego. Jest niezbędnym składnikiem diety człowieka. Jest stosowana w leczeniu
zaburzeń takich jak: trądzik, egzema, łuszczyca, oparzenia, itd. Ryboflawina i biotyna,
przyczyniają się do zachowania zdrowej skóry.
Ryboflawina to rodzaj witaminy B spełniającej ważne funkcje. Jest ona również kluczową
witaminą uczestniczącą w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy i aminokwasów.
Niedobory ryboflawiny mogą być stresogenne.
Brak biotyny może powodować objawy podobne do zapalenia skóry lub egzemy oraz suchą
skórę.
ZALECENIA: ŁUSZCZYCA: stany ZAPALENE
Alyvium® to naturalna alternatywa dla złagodzenia objawów widocznych na skórze jako
skutek zaburzeń systemu odpornościowego, zapalenia skóry, egzemy i łuszczycy, takich jak:
zaczerwienienie, łuszczenie, opuchlizna, pieczenie i swędzenie.
Zapalenie stanowi niezbędny mechanizm obronny występujący po ekspozycji na szkodliwy
bodziec. Ostre zapalenie powstaje nagle w odpowiedzi na uszkodzenie tkanek lub infekcję i
powiązane z nią kluczowe czynniki, takie jak: przeciwciała i leukocyty, należące do grupy
czynników mających na celu naprawę tkanki.
Ostre zapalenie może przejść w stan przewlekły. Nieleczony przewlekły stan zapalny jest
uważany za kluczową przyczynę licznych chorób, w tym niewydolności sercowonaczyniowej, zapalenia stawów czy łuszczycy.
Łącząc naturalne związki o znanych właściwościach i witaminy, można chronić skórę
utrzymując ją w bardziej stabilnym stanie i łagodząc objawy.
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POLIFENOLE OLIWKOWE
Alyvium® zawiera zbadane optymalne połączenie naturalnych polifenoli obecnych w
oliwkach oraz oliwie z pierwszego tłoczenia, w tym: hydroksytyrozol, tyrozol oleuropeina,
werbaskozydy i inne, we właściwych proporcjach w celu uzyskania intensywnego działania i
dużej skuteczności. Są to substancje odznaczające się wysoką aktywnością antyoksydacyjną.
Polifenole wzbudzają wielkie zainteresowanie z punktu widzenia odżywiania, z powodu ich
wpływu nie tylko na zdrowie, lecz również przeciwdziałania czynnościowym i strukturalnym
zmianom wywołanym przez różne choroby.
Polifenole oliwkowe są znane jako potencjalne przeciwutleniacze, które mają zdolność
zmniejszenia i złagodzenia stanu zapalnego, poprawy objawów zaburzeń skóry, takich jak
zapalenie skóry, egzema i łuszczyca, bez skutków ubocznych. Ich działanie polega na
bezpośrednim zahamowaniu biologicznego wpływu mediatorów zapalnych, takich jak
cytokininy.
JAK STOSOWAĆ ALYVIUM
Zalecana dawka, początkowo, to 2 do 3 kapsułek dziennie, o dowolnej porze dnia podczas
posiłku. Biorąc pod uwagę zmienność objawów oraz stopień zaawansowania zaburzenia,
każda osoba musi modyfikować dawkowanie w zależności od stanu i reakcji. Kiedy efekty
będą dostrzegalne, dawka może być zmniejszona do 1 kapsułki dziennie i długoterminowo
nie może przekraczać dawki 2 kapsułek dziennie.
Nie ma określonego sposobu wyleczenia problemów skórnych takich jak łuszczyca i
zapalenie skóry. Wszystkie sposoby leczenia nie przynoszą takich samych skutków u
wszystkich pacjentów. Sposób, w jaki osoba reaguje może zmieniać się z upływem czasu.
Pierwsze efekty są zazwyczaj zauważalne w ciągu 30-60 dni od rozpoczęcia przyjmowania
Alyvium® Podobnie jak w przypadku innych środków spożywczych lub składników
przyjmowanych codziennie lub regularnie, zaleca się przerwę w przyjmowaniu po kilku
miesiącach spożywania.
Alyvium® nie jest produktem, który leczy lub zapobiega chorobie. Jest suplementem diety,
który pomaga łagodzić objawy chorób skóry.
Rekomendacje i dawkowanie naszego produktu odnoszą się do dorosłych (powyżej 18 roku
życia). Nie zalecamy tego produktu dla dzieci. Powinno to być skonsultowane ze specjalistą.
Produkt ten może być stosowany w diecie wegetariańskiej.

