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PROLIVER CARDIO, 30 tabletek
 

cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie kontrola poziomu cholesterolu, wsparcie
wątroby

Opis produktu
 

PROLIVER CARDIO - działanie:

składniki suplementu pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby (cholina), wspomagają trawienie (cykoria), pomagają w
utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi (wyciąg z zielonej herbaty), wspomagają prawidłowe funkcjonowanie serca
(ostrokrzew paragwajski) oraz wspierają krążenie krwi (owoce głogu)

PROLIVER CARDIO - skład:

substancja wypełniająca: celuloza; L-asparaginian L-ornityny; substancja wypełniająca: fosforany wapnia; winian choliny; substancja
glazurująca: hydrosypropylometyloceluloza; wyciąg z liści karczocha; wyciąg z zielonej herbaty; substancja glazurująca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; wyciąg z otryżu długiego; wyciąg z korzenia cykorii; wyciąg z owocu głogu; wyciąg z liści
ostrokrzewu paragwajskiego; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancja glazurująca: hydrokysypropyloceluloza;
barwniki: karmin i czerwień koszenilowa A; substancje glazurujące: wosk pszczeli biały i wosk carnauba
W 6 tabletkach: L-asparaginian L-ornityny 600 mg, cholina 120 mg, wyciąg z zielonej herbaty 100 mg, wyciąg z liści karczocha 150 mg,
wyciąg z korzenia cykorii 69 mg, wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego 50 mg w tym: kofeiny 2 mg, wyciąg z owocu głogu 60 mg,
wyciąg z ostryżu długiego 80 mg

PROLIVER CARDIO - dawkowanie:

dorośli: 6 tabletek dziennie. Tabletki należy popić wodą, spożywać po posiłkach.

PROLIVER CARDIO - przeciwwskazania:

uczulenie na którykolwiek ze składników produktu
nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży
nie spożywać z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu

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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