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Hepatrim x 20 kaps
 

Cena: 15,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOTON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
diwodorocytrynian choliny, żelatyna, suchy ekstrakt z liści karczocha, standaryzowany na 5% cynaryny, suchy ekstrakt z kwiatu
rumianku, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, suchy ekstrakt z kłącza ostryżu długiego, suchy ekstrakt z nasion
ostropestu plamistego, substancje przeciwzbrylające: (talk, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu), ekstrakt z owoców pieprzu
czarnego, barwnik (żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa FCF, czerwień koszenilowa A), barwnik (dwutlenek tytanu, błękit
patentowy v).
Skład zalecanej dziennej porcji: 

Składnik Zawartość w
1 kapsułce*

Zawartość w 2 kapsułkach*

Cholina 82,5 mg 165 mg

Ekstrakt z karczocha 60 mg 120 mg

Ekstrakt z rumianku 60 mg 120 mg

Ekstrakt z kłącza ostryżu 20 mg 40 mg

Ekstrakt z nasion ostropestu 20 mg 40 mg

Ekstrakt z owoców pieprzu 1 mg 2 mg

* Dla składników produktu brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia (RWS)

Masa netto
10,52 g (20 kapsułek po 526 mg)

Charakterystyka
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Hepatrim to suplement diety zawierający unikalne połączenie choliny oraz ekstraktów roślinnych dla prawidłowego funkcjonowania
wątroby i przebiegu procesów trawiennych

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
1 - 2 kapsułki dziennie, podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15 - 25° C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent
BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa

Ważne informacje
Produkt bez dodatku cukrów. Surowce stosowane w produkcie nie są pochodzenia zbożowego. W zakładzie produkcyjnym nie są
używane produkty zawierające gluten.

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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