SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
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+48 42 279 41 31

Aliness Wyciąg z nasion ostropestu 190 mg + Karczoch x
100 kaps
Cena: 39,90 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

100 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

MEDICALINE

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
Składniki
Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum) standaryzowany na zawartoś: 80% sylimaryny oraz 30% sylibiny, ekstrakt
karczocha standaryzowany na 5% cynaryny, otoczka kapsułki: (substancja wiążąca: Hydroksypropylometyloceluloza).
1 kapsułka zawiera:
Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum) - 190 mg*
W tym sylimaryna - 150 mg*
W tym sylibina - 57 mg*
Ekstrakt z karczocha 5% - 100 mg*
W tym cynaryna - 5 mg*
* brak referencyjnej wartości spożywczej
Masa netto
Zawartość opakowania: 100 tabletek VEGE (brak masy netto na opakowaniu)
Charakterystyka
Właściwości sylimaryny:
Wpływa na regenerację komórek wątrobowych
Pomaga chronić komórki wątroby, przyczynia się do prawidłowej produkcji żółci
Pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby
Wpływa ochronnie na wątrobę
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Utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi
Właściwości karczocha:
Korzystnie wpływa na wydalanie wody przez nerki
Wspomaga zdrowie jelit, trawienia
Pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1 kapsułka w trakcie posiłku.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.
Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew
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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