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4Liver x 45 kaps
 

Cena: 19,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 45 kaps

Postać Kapsułki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Dwuwinian choliny, L-asparaginian L-ornityny, substancja wypełniająca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z nasion ostropestu,
wyciąg z karczocha, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

2 kapsułki zawierają:

Wyciąg z karczocha - 10 mg*
Otrzymany z suszonego karczocha - 60 mg*
Zawierający 5% cynaryny - 0,5 mg*

Wyciąg z ostropestu - 17,5 mg*
Otrzymany z suszonego ostropestu - 665 mg*
Zawierający 80% sylimaryny - 14 mg*

 L-asparaginian L-ornityny - 300 mg*
Cholina - 300 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Zawartość: 45 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu). Odpowiednie dla wegan i wegetarian.

Charakterystyka
4Liver zawiera wyciąg z karczocha, ostropestu, cholinę i L-asparaginian L-ornityny.

Ostropest plamisty korzystnie wpływa na funkcjonowanie wątroby i dróg żółciowych. Wspomaga produkcję żółci oraz naturalną
regenerację komórek i tkanek wątroby. Ostropest plamisty pomaga chronić komórki i tkanki wątroby przed uszkodzeniem
oksydacyjnym oraz czynnikami zewnętrznymi. Wspomaga trawienie i utrzymanie fizjologicznych funkcji oczyszczania wątroby.
Wspomaga zdrowie serca oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi.
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Wyciąg z karczocha wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego (trawiennego i jelit) oraz trawienie tłuszczów. Wspiera
wątrobę, wytwarzanie żółci i soków trawiennych. Pomaga chronić komórki wątroby. Karczoch przyczynia się do utrzymania
normalnego poziomu cholesterolu i lipidów. Wspomaga pracę układu krążenia i serca.
Cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby oraz przyczynia się do prawidłowego metabolizmu tłuszczów.
Nie zawiera cukrów
Bez żelatyny

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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