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Алфа-липоева киселина с ДМАЕ и Витамин С 

30 вегетариански капсули 

 

Допълнтелна информация: 

 

 

 - Алфа-липоева киселина – Алфа-липоевата киселина е съдържаща сяра 

витаминоподобна субстанция, която играе ключова роля в производството 

на аденозинтрифосфат и действа като мощен антиоксидант,  предпазвайки  

едновременно срещу мастно- и водноразтворимите свободни радикали. Освен 

това удължава и подсилва ефекта на другите антиоксиданти. 

 

Мозъчна функция – Алфа-липоевата киселина предпазва от оксидативен 

стрес невронната (нервната) тъкан. Тя поддържа нивата на глутатион, 

които са ниски при състояния като болестта на Паркинсон. Последните 

експериментални данни разкриват, че липоевата киселина оказва предпазващо 

въздействие при  церебрална  исхемия и реперфузия, екситотоксинни мозъчни 

увреждания, митохондриална дисфункция, невропатия, вродени грешки в 

метаболизма и други причини за остри или хронични увреждания на мозъка и 

нервната тъкан. 

 

Предпазване на кожата – Алфа-липоевата киселина е мощен антиоксидант 

и се използва за регенерация на глутатиона. Тя е особено благотворна за 

здравето на кожата, тъй като 

възпрепятства гликацията (увреждане причинено от токсичното въздействие на 

захарта), която предизвиква кръстосано свързване на колагена. Когато колагена 

формира кръстосани връзки, той губи еластичността си и се втвърдява, 

което води до набръчкване и втвърдяване на кожата. 
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- ДМАЕ (диметиламиноетанол) - ДМАЕ обикновено присъства в малки 

количества в мозъка и е познат със забележителния си ползотворен ефект върху 

мозъка. Той присъства в аншоата и сардините, поради което тези риби често 

биват наричани „храна за мозъка”. 

 

Мозъчна функция – ДМАЕ ускорява синтеза на невротрансмитера 

ацетилхолин, който подобрява умствените способности и предпазва срещу 

загуба на паметта в напреднала възраст. Освен това ДМАЕ ограничава 

натрупването на липофусцин в мозъка. 

ДМАЕ се използва при лечението на разстройство с дефицит на вниманието, за 

подобряване на паметта и настроението, стимулиране на когнитивните 

функции, в лечението на болестта на Алцхаймер, за повишаване на 

коефициента на интелигентност и физическата енергия, подобряване на 

спортните постижения, забавяне на стареенето, подобряване на функцията на 

червените кръвни клетки, подобряване на мускулните рефлекси, повишаване 

на кислородната ефективност, удължаване на живота, в лечението на аутизъм и 

тардивна дискинезия. 

 

Предпазване на кожата - ДМАЕ действа като антиоксидантен стабилизатор 

на мембраните, възпрепятстващ разграждането на плазмената мембрана и 

предпазващ срещу вредното действие на свободните радикали. 

ДМАЕ инхибира и реверсира кръстосаното свързване на белтъчините и 

премахва липофусцина от кожата. В съчетание с антиоксидантите витамин С и 

липоева киселина ДМАЕ може да окаже дълбок ефект върху здравето и 

жизнеността на кожата, включително да забави стареенето и формирането на 

„чернодробни петна”. 

 

- Аскорбил палмитат - Витамин С е незаменим за производството на колаген 

и еластин и осигурява ключови за поддържането на кожата антиоксидантни 

механизми. Аскорбил палмитатът е форма на витамин С, съединена с мастна 

киселина извлечена от палмово масло (палмитинова киселина). Що се отнася 

до здравето на кожата, тази форма на витамин С е идеална, тъй като е 
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некиселинна, мастноразтворима и е способна да прониква през плазмената 

мембрана и да предпазва срещу свободните радикали. 

 

- Люцерна, спирулина и смес от боровинки - Тази базова смес (естествен 

ексципиент) от богати на нутриенти суперхрани осигурява оптималния спектър 

от нутриенти необходими за антиоксидантната защита и способстващи 

клетъчното здраве. Сместа е богата на микроминерали, 

каротиноиди, антоцианидини, хлорофил, ензими и т.н. 

 

Известни противопоказания: Не са познати. Все пак не се препоръчва 

употреба по време на бременност. 

 

Взаимодействия: Антихолинергични средства: на теория употребата на 

продукта заедно с медикаменти с антихолинергично действие може 

да ограничи ефекта на последните, поради възможното холинергично действие 

на ДМАЕ. 

 

Полезни връзки: 

Предпазване на кожата - Цинк, Есенциални мастни киселини, Селен, Бета-

каротин комплекс, Пикногенол с гроздови семена. 

Мозъчна функция - Есенциални мастни киселини, Гинко билоба, Витамин 

Е, Селен, L-глутамин, Обогатен родиола комплекс. 

 

 


