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HEPASLIMIN, 30 tabletek
 

cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie poprawa trawienia, wsparcie wątroby

Opis produktu
 

Składniki suplementu diety Hepaslimin wspomagają utrzymanie zdrowej wątroby, zachowanie prawidłowej masy ciała, prawidłowe
trawienie.

HEPASLIMIN - działanie:

cholina jest składnikiem naturalnie występującym w organizmie, wchodzi w skład fosfolipidów budujących błonę komórkową
każdej żywej komórki i pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby
wyciąg z ziela karczocha przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, wspiera detoksykację,
stymuluje wydzielanie soków trawiennych oraz pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby, przyczynia się też do komfortu
jelitowego
wyciąg z korzenia cykorii wspomaga trawienie i pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby
wyciąg z ostryżu długiego zapobiega gromadzeniu się tłuszczu
mate pochodząca z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis) przyczynia się do rozkładu lipidów i pomaga w
utrzymaniu prawidłowej masy ciała

HEPASLIMIN - skład:

substancja wypełniająca: celuloza, L-asparaginian L-ornityny, winian choliny, substancja wypełniająca: fosforan diwapniowy, wyciąg z
liści mate, wyciąg z ziela karczocha, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ostryżu długiego, wyciąg z
korzenia cykorii, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek tytanu (barwnik), substancje glazurujące:
hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli i wosk Carnauba
6 tabletek zawiera: L-asparaginian L-ornityny 600 mg, cholina 210 mg, wyciąg z ziela karczocha 150 mg, wyciąg z liści ostrokrzewu
paragwajskiego 150 mg, wyciąg z korzenia cykorii 60 mg, wyciąg z ostryżu długiego 60 mg

HEPASLIMIN - dawkowanie:
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dorośli: 2 tabletki 3 razy dziennie, popijając wodą; zaleca się spożywać po posiłku

HEPASLIMIN - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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