
 
MK PHARM sp. z o.o.

ul. Dworcowa 4, Golub-Dobrzyń
790 267 106

 
 

HEPASLIMIN z witaminą D3, 30 tabletek
 

cena: 12,49 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie poprawa trawienia, wsparcie odporności,
wsparcie wątroby

Opis produktu
 

HEPASLIMIN z witaminą D3 - działanie:

witamina D3 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
cholina wchodzi w skład fosfolipidów budujących błonę komórkową każdej żywej komórki
wyciąg z liści karczocha przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego i pomaga w utrzymaniu
zdrowej wątroby
wyciąg z korzenia cykorii wspomaga trawienie i pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby
wyciąg z ostryżu długiego wspiera prawidłową gospodarkę lipidową i wspomaga metabolizm tłuszczu w wątrobie
wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego wspiera proces rozkładu lipidów i pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała

HEPASLIMIN z witaminą D3 - skład:

substancja wypełniająca: celuloza, L-asparaginian L-ornityny, winian choliny, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, wyciąg z liści,
ostrokrzewu paragwajskiego, wyciąg z liści karczocha, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ostryżu
długiego, wyciąg z korzenia cykorii, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, cholekalcyferol, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli biały
oraz wosk carnauba
W 6 tabletkach: L-asparaginian L-ornityny 600 mg, cholina 210 mg, wyciąg z liści karczocha 150 mg, wyciąg z liści ostrokrzewu 150 mg,
wyciąg z korzenia cykorii 60 mg, wyciąg z ostryżu długiego 60 mg, witamina D 50 µg (2000 j.m.) - 1000% referencyjnych wartości
spożycia

HEPASLIMIN z witaminą D3 - dawkowanie:

dorośli - 2 tabletki 3 razy dziennie
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HEPASLIMIN z witaminą D3 - przeciwwskazania:

nadwrażliwośc na którykolwiek składnik produktu

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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