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RAPHAMENT 150, 30 tabletek
 

cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent ALG PHARMA

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie poprawa trawienia, wsparcie wątroby

Opis produktu
 

Raphament 150 to wysokiej jakości produkt zawierający specjalnie dobraną kompozycję składników aktywnych korzystnie
wpływających na trawienie i pracę wątroby (cholina, karczoch). Wzbogacony został dodatkowo o L-asparaginian L-ornityny, olejek
miętowy oraz ekstrakt z rzodkwi czarnej.

RAPHAMENT 150 - działanie:

cholina wspomaga funkcjonowanie wątroby oraz bierze udział w prawidłowym metabolizmie tłuszczów. Ekstrakt z karczocha (Cynara
scolymus) pomaga utrzymać prawidłowy poziom lipidów we krwi, wspiera pracę wątroby oraz przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania przewodu pokarmowego.

RAPHAMENT 150 - skład:

wyciąg suchy z korzenia czarnej rzodkwi DER 4:1, wyciąg z liści karczocha standaryzowany na 5% cynaryny DER 6:1, kwas
dehydrocholowy, wodorowinian choliny, L-asparginian L-ornityny, olejek miętowy, substancja wypełniająca: celuloza, barwnik: węgiel
roślinny aktywowany, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu) i dwutlenek krzemu,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: polidekstroza, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja
glazurująca: glikol polietylenowy, substancja przeciwzbrylająca: talk, barwnik: dwutlenek tytanu.
Zawartość w 3 tabletkach: wyciąg suchy z czarnej rzodkwi DER 4:1 270 mg ; węgiel roślinny aktywowany
30 mg; kwas dehydrocholowy 120mg; cholina 120mg; wyciąg z karczocha standaryzowany na 5% cynaryny DER 6:1 120mg; l-
asparginian L-ornityny 120mg; olejek miętowy 3mg;

RAPHAMENT 150 - dawkowanie:

1-3 tabletki dziennie

RAPHAMENT 150 - przeciwwskazania:
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uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu; ciąża i karmienie; nie stosować u dzieci i młodzieży

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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