
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Esseliv x 50 kaps
 

Cena: 12,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 kaps

Postać Kapsułki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Esseliv w postaci kapsułek od Aflofarm jest produktem na bazie składników roślinnych z fosfolipidami z nasion soi
oraz wyciągiem z ostryżu długiego. Jest wyrobem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży i dzieci od 6. roku życia.

Na co jest Esseliv? Wskazaniem do stosowania suplementu diety Esseliv jest uzupełnienie zróżnicowanej diety w fosfolipidy nasion soi
oraz wyciąg z ostryżu długiego. Produkt może być pomocny przy ostrych oraz przewlekłych schorzeniach wątroby, poza tym wspomaga
leczenie zaburzeń czynnościowych tego organu, czy też zaburzeń czynnościowych dróg żółciowych, poza tym może być pomocny przy
kamicy żółciowej. Fosfolipidy sojowe wspomagają kondycję wątroby i przyczyniają się do hamowania gromadzenia tłuszczów w tym
narządzie, wspomagając jednocześnie ich trawienie. Fosfolipidy sojowe przyczyniają się też do poprawy funkcjonowania błon
komórkowych, a także do poprawy funkcji układów enzymatycznych i receptorów. Wspomagają też procesy biernego i czynnego
transportu, a oprócz tego przyczyniają się do spowalniania procesu włóknienia wątroby. Wyciąg z ostryżu długiego wspomaga pracę
wątroby oraz procesy żółciotwórcze, przyczyniając się tym samym do optymalizacji procesów trawiennych i poprawy kondycji
zdrowotnej wątroby. Suplement diety Esseliv przyczynia się też do regulacji poziomu cholesterolu i lipoprotein we krwi.

W opakowaniu znajduje się 50 kapsułek Esseliv. W skład 1 kapsułki wchodzi 600 mg fosfolipidów sojowych, 60 mg wyciągu z ostryżu
długiego, a także składniki pomocnicze. Wśród składników pomocniczych suplementu diety Esseliv należy wymienić tłuszcz roślinny (w
tym olej sojowy), a także żelatynę, tlenki i wodorotlenki żelaza oraz dwutlenek tytanu. W składzie znajduje się soja i składniki pochodne.
Rekomendowane przez producenta dawkowanie Esseliv powinno być przez pacjenta przestrzegane. Nie należy przyjmować dawki
suplementu diety większej od wskazanej. Zaleca się stosowanie 2 kapsułek Esseliv dziennie. Kapsułki najlepiej połykać w całości,
popijając odpowiednią ilością wody. W razie konieczności dopuszczalne jest wymieszanie zawartości kapsułki z ciepłą wodą lub
mlekiem.

Suplement diety Esseliv ma też przeciwwskazania do stosowania. Nie należy podawać go pacjentom z nadwrażliwością na składniki
czynne lub pomocnicze kapsułek. Pacjentki spodziewające się dziecka lub karmiące piersią powinny natomiast skonsultować się z
lekarzem w kwestii ewentualnej suplementacji.
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Produkt Esseliv to suplement diety, co oznacza, że może dietę uzupełniać, ale w żadnym wypadku jej nie zastąpi. Nie należy go zatem
traktować jako substytutu zbilansowanych posiłków oraz zdrowego trybu życia. Jak każdy inny suplement diety, Esseliv wymaga też
prawidłowego przechowywania. Należy zadbać o to, żeby produkt nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych dzieci. Kapsułki
najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Optymalna temperatura przechowywania to temperatura pokojowa, poza tym
produkt należy chronić przed wilgocią i światłem.

Opis
1 kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion soi (Phospholipidum essentale)

Wyciąg z ostryżu długiego wspiera zachowanie zdrowej wątroby.

W skład suplementu diety Esseliv wchodzą składniki pochodzenia roślinnego. Produkt zawiera fosfolipidy sojowe (Phospholipidum
essentiale) oraz wyciąg z ostryżu długiego (Curcuma longa), który hamuje gromadzenie tłuszczów w wątrobie i wspomaga ich trawienie.
Wyciąg z ostryżu długiego wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby, w tym wydzielanie żółci, dzięki czemu optymalizuje procesy
trawienne. Pomaga zachować wątrobę w dobrej kondycji i zdrowiu.

Składniki
<span style='text-decoration: underline;'>fosfolipidy</span> <span style='text-decoration: underline;'>sojowe</span> (soja i produkty
pochodne), <span style='text-decoration: underline;'>olej</span> <span style='text-decoration: underline;'>sojowy</span> (soja i produkty
pochodne), tłuszcz kakaowy, wyciąg z ostryżu długiego, Składniki kapsułki: żelatyna, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza oraz
dwutlenek tytanu

Wartości odżywcze 2 kapsułki
Fosfolipidy sojowe (Phospholipidum essentiale) 600 mg
Wyciąg z ostryżu długiego (Curcuma longa) 60 mg

Stosowanie
Sposób użycia:
Dorośli oraz dzieci powyżej 6 roku życia: 2 kapsułki dziennie. Dzieciom zawartość kapsułki należy wycisnąć i podać w niewielkiej ilości
ciepłego mleka lub wody.
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. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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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