
fin Tyrositabs

Balení: 60 tablet
Doporučené dávkování: 1 tableta denně (ráno, s jídlem, zapít)
V 1 tabletě je: acetyltyrosin 300 mg, jod 150 μg, selen 55 μg. Není určen 
dětem, těhotným a kojícím ženám. 
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Váš kontakt: 

Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou 

stravu a zdravý životní styl.

Zaměřeno na štítnou žlázu
a psychickou odolnost

(doplněk stravy)
Doplněk stravy Tyrositabs obsahuje trio látek působících ve 
vzájemné synergii - tyrosin, jod a selen. 

Tyrosin je aminokyselina, kterou si organismus přirozeně tvoří 
z fenylalaninu. Nachází se v mnohých potravinách, hlavně v sýru. 
V tomto přípravku je tyrosin vyrobený fermentací z přírodních 
zdrojů, díky tomu se lépe vstřebává a zvyšuje se jeho biologická 
dostupnost v organismu. 
Působí v těle jako prekurzor hormonů štítné žlázy, melaninu, dopa-
minu, adrenalinu a noradrenalinu. Má tak významnou roli v odol-
nosti vůči stresu, je prospěšný pro duševní bdělost a soustředění. 

Jod přispívá k tvorbě hormonů štítné žlázy a k její normální čin-
nosti (přípravky s jodem se ovšem nedoporučují u zvýšené funkce 
štítné žlázy). Jod je součástí péče o pokožku, přispívá k normálním 
rozpoznávacím funkcím, k energetickému metabolismu, k činnosti 
nervové soustavy, k normálnímu růstu dětí.  

Selen je užitečný pro udržení zdravých vlasů a nehtů, přispívá 
k tvorbě spermií, k normální činnosti štítné žlázy a imunitního sys-
tému, je součástí ochrany buněk před oxidativním stresem. 

Testy potvrdily, že jednotlivci vystaveni zátěži a stresovým situacím je 
s pomocí tyrosinu zvládali lépe. Byli odolnější vůči úzkosti, měli lepší 
náladu a výkon paměti. Celkově se cítili dobře, jejich mozek pracoval 
lépe. Vlastnosti této látky také mnohdy využívají sportovci - přispívá ke 
zvýšení výkonu, spalování tuků, snížení příznaků vyčerpání. Obecně se 
používá u pocitů stresu, úzkosti, únavy, špatné nálady.
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