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Hepatil Slim x 60 tabl
 

Cena: 21,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Zawarte składniki:
1. Pomagają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała
2. Wpływają na prawidłowy metabolizm tłuszczów
3. Wspomagają funkcjonowanie wątroby

1. Ekstrakt z liści ostrokrzewu paragwajskiego (yerba mate) przyczynia się do utrzymania prawidłowej masy ciała oraz sprzyja
rozpadowi lipidów.
2. Cholina przyczynia się do właściwego metabolizmu tłuszczów.
3. Cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.

Składniki
dwuwinian choliny, L-asparaginian L-ornityny, substancja wypełniająca - celuloza, substancja wypełniająca - fosforan diwapniowy,
wyciąg z liści karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.), wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis A.St.-Hil.),
wyciąg z korzenia cykorii (Cichorium intybus L.), wyciąg z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa L.), substancja glazurująca -
hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja glazurująca -
sorbitol, barwnik - dwutlenek tytanu, substancja glazurująca - talk

Wartości odżywcze Zawartość w 6 tabletkach
Składnik
L-asparaginian L-ornityny 600 mg
Cholina 210 mg
Ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego 150 mg
Ekstrakt z liści ostrokrzewu paragwajskiego 150 mg
Ekstrakt z korzenia cykorii 60 mg
Ekstrakt z kłącza ostryżu długiego 60 mg
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Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: 6 tabletek.

Przechowywanie
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników produktu. Nie zaleca się stosowania produktu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i
zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Producent
Teva Operations Poland 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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