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Hepaslimin x 30 tabl
 

Cena: 11,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Hepaslimin w postaci tabletek to produkt wspomagający pracę wątroby, którego formuła opiera się na ziołowych
składnikach. Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych i przyczynia się do poprawy procesów trawiennych i
detoksykacyjnych, a także wspiera przemiany metaboliczne i procesy gospodarki lipidowej.

Na co jest Hepaslimin? Suplement diety może być pomocny między innymi do wspomagania trawienia i zdrowia wątroby, a także do
utrzymania odpowiedniej masy ciała. Zawarte w nim naturalne wyciągi roślinne przyczyniają się do poprawy funkcjonowania układu
trawiennego.

W składzie suplementu diety Hepaslimin znajduje się naturalnie występująca w organizmie człowieka substancja – cholina. Pełni ona
ważne funkcje w funkcjonowaniu organizmu, gdyż stanowi składnik budulcowy fosfolipidów, które to natomiast są budulcem błon
komórkowych. Formułę Hepaslimin uzupełnia bogaty w przeciwutleniacze wyciąg z ziela karczocha, a także wyciąg z ostryżu długiego,
wyciąg z korzenia cykorii oraz wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego. Wyciąg z ziela karczocha przyczynia się do poprawy trawienia
poprzez wspieranie wydzielania soków trawiennych, a dodatkowo wspiera detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera
metabolizm tłuszczów, przez co przyczynia się do poprawy gospodarki lipidowej organizmu. Wyciąg z korzenia cykorii natomiast
wspiera produkcję żółci i przyczynia się do usprawnienia procesów trawiennych i utrzymania zdrowej wątroby. Wyciąg z liści
ostrokrzewu paragwajskiego wspiera rozkład lipidów, przez co przyczynia się do utrzymania odpowiedniej masy ciała.

Suplement diety Hepaslimin to starannie przemyślana formuła, w skład której wchodzi nie tylko wspomniana już cholina (winian
choliny), wyciąg z ziela karczocha, wyciąg z ostryżu długiego i korzenia cykorii oraz wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego, ale
również L-asparaginian L-ornityny i składniki pomocnicze: celuloza, fosforany wapnia, hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, dwutlenek tytanu, hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli i wosk Carnauba.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Hepaslimin – należy przyjmować je zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce. Zalecane
dawkowanie dobowe to 6 tabletek dziennie, podzielonych na 3 dawki (jednorazowo przyjmuje się zatem 2 tabletki). Takie dawkowanie
odpowiada dobowej dawce 600 mg L-asparaginianu L-ornityny, 210 mg choliny, 150 mg wyciągu z ziela karczocha, 150 mg wyciągu z
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liści ostrokrzewu paragwajskiego, 60 mg wyciągu z korzenia cykorii i 60 mg wyciągu z ostryżu długiego. Suplement należy przyjmować
po posiłku, popijając wodą. Nie powinno się przekraczać zalecanej dawki dziennej produktu – nie zwiększy to jego skuteczności. W
czasie stosowania suplementu diety Hepaslimin zaleca się pilnowanie zdrowej i zbilansowanej diety.

Nie wszyscy pacjenci mogą przyjmować tabletki Hepaslimin, nawet jeśli mają ku temu wyraźne wskazania. Przede wszystkim jest to
produkt przeznaczony wyłącznie dla pacjentów dorosłych, więc nie należy podawać go dzieciom. Przeciwwskazania do stosowania 
tabletek Hepaslimin to także nadwrażliwość na którykolwiek ze składników, które znajdują się w preparacie. Mowa zarówno o
wyciągach roślinnych, jak również o winianie choliny, L-asparaginianie L-ornityny oraz składnikach pomocniczych suplementu. Ze
względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania suplementu przez kobiety ciężarne i w okresie laktacji, pacjentki
będące w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować ewentualne przyjmowanie produktu Hepaslimin ze swoim lekarzem
prowadzącym.

Preparat Hepaslimin w postaci tabletek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Ważne również, by
chronić go przed światłem i wilgocią, a także temperaturą przekraczającą niż 25°C. Suplement nie powinien być traktowany jako
substytut zdrowego stylu życia i zróżnicowanej diety. Podstawą dbałości o zdrowie powinna pozostawać zdrowa i zbilansowana dieta,
aktywność fizyczna oraz właściwy tryb życia.

Charakterystyka
Składniki suplementu diety Hepaslimin wspomagają:
● utrzymanie zdrowej wątroby,
● zachowanie prawidłowej masy ciała,
● prawidłowe trawienie.

Cholina to substancja wspomagająca organizm w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.

Wyciąg z ziela karczocha to środek, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego, wspomaga także detoksykację, i
pomaga utrzymać zdrową wątrobę, co dodatkowo przekłada się na komfort jelitowy.

Wyciąg z korzenia cykorii wspiera trawienie i wspomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby.

Wyciąg z ostryżu długiego pomaga zapobiegać gromadzeniu się tłuszczu.

Mate, pochodząca z liści ostrokrzewu paragwajskiego, jest substancją wspierającą rozkład lipidów oraz pomaga utrzymać prawidłową
masy ciała.

Podczas stosowania Hepaslimin nie należy jednak zapominać o zdrowej, zbilansowanej diecie, z której warto wyeliminować lub
ograniczyć tłuste mleko, kawę, ostre przyprawy, tłuste ryby, czy alkohol. Więcej informacji na temat zrównoważonego sposobu
odżywiania udzieli lekarz lub farmaceuta.

Składniki
Skład suplementu diety Hepaslimin przedstawia się następująco:
substancja wypełniająca: celuloza, L-asparaginian L-ornityny, winian choliny, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, wyciąg z liści
mate, wyciąg z ziela karczocha, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ostryżu długiego, wyciąg z korzenia
cykorii, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące:
hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli i wosk Carnauba.

Zawartość w 6 tabletkach

L-asparaginian L-ornityny- 600 mg*
Cholina- 210 mg*
Wyciąg z ziela karczocha- 150 mg*
Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego- 150 mg*
Wyciąg z korzenia cykorii- 60 mg*
Wyciąg z ostryżu długiego- 60 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Hepaslimin jest przeciwwskazaniem do jego stosowania..

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Hepaslimin powinno się zażywać według informacji, które podane są bezpośrednio na opakowaniu produktu.

Dorośli: 6 tabletek dziennie (2 tabletki - 3 razy dziennie).
Preparat zaleca się spożywać po posiłkach. Tabletkę Hepaslimin należy popić wodą.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Przechowywanie
Najlepiej jest przechowywać suplement diety Hepaslimin w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Należy chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

