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Esseliv duo x 40 kaps
 

Cena: 17,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 kaps

Postać Kapsułki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Esseliv Duo w postaci kapsułek od Aflofarm to produkt na bazie ostryżu długiego i fosfolipidów z lecytyny rzepakowej,
który wzbogacono o witaminy z grupy B oraz L-asparaginian L-ornityny. Wyrób przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, młodzieży i
dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Na co jest Esseliv Duo? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wzbogacenie zdrowych posiłków w składniki aktywne, które
wspomagają trawienie i wspierają kondycję wątroby. Produkt szczególnie polecany jest osobom, których wątroba narażona jest na
niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych. Składniki zawarte w suplemencie diety przyczyniają się do optymalizowania procesów
trawiennych, poza tym wspomagają metabolizm energetyczny oraz wspierają metabolizm kwasów tłuszczowych w wątrobie. Wyciąg z
ostryżu długiego przyczynia się do hamowania gromadzenia tłuszczów, a dodatkowo wspomaga utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej
wątroby, poza tym przyczynia się do poprawy trawienia. Lecytyna rzepakowa natomiast bogata jest w fosfolipidy, a te stanowią
naturalne elementy budulcowe błon komórkowych. Uzupełnienie poziomu witamin z grupy B wspomaga natomiast metabolizm białka i
glikogenu, a także wspiera procesy podziału komórek.

W opakowaniu znajduje się 40 kapsułek Esseliv Duo. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 50 mg wyciągu z ostryżu długiego,
110 mg lecytyny rzepakowej (w tym 95% fosfolipidów, czyli 104,5 mg fosfolipidów), a także 150 mg L-asparaginianu L-ornityny oraz 8
mg ekwiwalentu niacyny (50% RWS), a oprócz tego 0,7 mg (50% RWS) witaminy B6 (pirydoksyna) oraz 100 µg (50% RWS) kwasu
foliowego (witamina B9). Formułę suplementu diety uzupełniają składniki pomocnicze, czyli talk, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu, żelatyna oraz dwutlenek tytanu. Wskazane przez producenta dawkowanie Esseliv Duo powinno być
przestrzegane. Zaleca się przyjmowanie 2 kapsułek suplementu diety dziennie. Nie należy przekraczać wskazanej dawki produktu.

Suplement diety Esseliv Duo ma przeciwwskazania. Nie powinien być stosowany przez osoby z nadwrażliwością na którykolwiek z jego
składników. Wystąpienie u pacjenta objawów nadwrażliwości na składniki suplementu diety stanowią wskazanie do jego odstawienia i
konsultacji z lekarzem. Produktu nie należy też podawać dzieciom poniżej 6. roku życia. Jeśli kobieta spodziewa się dziecka lub karmi
piersią, powinna – jak w przypadku chęci przyjmowania jakiegokolwiek leku, wyrobu medycznego, czy też suplementu diety –
skonsultować z lekarzem zasadność stosowania produktu w swoim przypadku, a także bezpieczeństwo ewentualnej suplementacji.
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Esseliv Duo nie zastąpi zbilansowanych posiłków oraz zdrowego trybu życia, więc nie powinien być traktowany jako ich substytut. Nie
zaleca się przyjmowania większych dawek suplementu diety Esseliv Duo niż rekomendowane. Istotne jest też zabezpieczenie
suplementu diety przy przechowywaniu, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych. Suplement diety najlepiej przechowywać w
temperaturze pokojowej, w oryginalnym opakowaniu, zapewniając mu ochronę przed niekorzystnym działaniem wilgoci oraz światła.

Opis
Wyciąg z ostryżu długiego (Curcuma longa) hamuje gromadzenie tłuszczów i pomaga zachować zdrową wątrobę. Wspomaga trawienie
i prawidłowe funkcjonowanie wątroby.

Lecytyna rzepakowa zawiera związki z grupy fosfolipidów.

Fosfolipidy są naturalnymi elementami strukturalnymi błon komórkowych.

L-asparaginian L-ornityny stanowi połączenie dwóch endogennych aminokwasów: ornityny i kwasu asparaginowego. W organizmie
człowieka pełni liczne funkcje fizjologiczne.
Niacyna (witamina PP, witamina B₃), witamina B₆ i kwas foliowy (witamina B₉) stanowią uzupełnienie diety w witaminy z grupy B. Niacyna
i witamina B₆, przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina B₆, przyczynia się dodatkowo do
utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu. Kwas foliowy należy do folianów, które biorą udział w procesie podziału
komórek.

Esseliv Duo stanowi połączenie wyciągu z ostryżu długiego, fosfolipidów oraz L-asparaginianu L-ornityny. Dodatkowo zawiera witaminy
z grupy B (niacyna, witamina B₆, kwas foliowy).

Cechy

składniki produktu wspierają zachowanie zdrowej wątroby, prawidłowe procesy trawienne

Składniki
L-asparaginian L-ornityny, lecytyna rzepakowa, wyciąg z ostryżu długiego, substancja wypełniająca: talk, substancja glazurująca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, amid kwasu nikotynowego, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, chlorowodorek
pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, Składniki kapsułki: żelatyna, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza

Wartości odżywcze 2 kapsułki
Wyciąg z ostryżu długiego (Curcuma longa) 100 mg
Lecytyna rzepakowa 220 mg
(w tym 95 % fosfolipidów) (209 mg fosfolidpidów)
L-asparganian L-ornityny 300 mg
Niacyna 16 mg ekwiwalentu
(witamina PP, witamina B₃) niacyny (100 %)*
Witamina B₆ (pirydoksyna) 1,4 mg (100 %)*
Kwas foliowy (witamina B₉) 200 µg (100 %)*
* % referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 2 kapsułki dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem
produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
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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.
 

Galeria
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