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Aura Herbals Moja wątroba x 60 kaps
 

Cena: 34,11 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt suchy z karczocha zwyczajnego 4:1, ekstrakt z ostropestu standaryzowany na 70% sylimaryny, inulina, kurkuma mielona,
ekstrakt suchy z kłącza ostryżu długiego 4:1, L-leucyna, otoczka kapsułki: Hydroksypropylometyloceluloza.

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z karczocha 300 mg*
Ekstrakt z ostropest 200 mg*

w tym 70% sylimaryna 140 mg*
Kurkuma mielona 60 mg*
Ekstrakt z kurkumy DER 4:1 50 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
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52,2 g

Charakterystyka

Karczoch wspiera prawidłową pracę układu pokarmowego i funkcjonowanie wątroby; bierze udział w prawidłowym przebiegu
procesów trawiennych.
Ostropest plamisty wspiera prawidłową pracę wątroby oraz jej naturalne procesy regeneracji; chroni komórki wątroby przed
uszkodzeniami oksydacyjnymi.
Kurkuma posiada właściwości przeciwutleniające, pomaga utrzymać prawidłową pracę układu odpornościowego, pomaga w
utrzymaniu prawidłowej pracy wątroby

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C . Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Aura Herbals Jarosław Paul
ul. 23 marca 77/3

81-820 Sopot

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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