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

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

 

 

Proliver Cardio x 30 tabl
 

Cena: 12,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Proliver Cardio w postaci tabletek jest produktem o składnikach skomponowanych w taki sposób, aby nie tylko
wspierały zdrowie i właściwe funkcjonowanie wątroby, ale również by wspomagały prawidłową pracę serca oraz funkcjonowanie układu
krążenia. W skład produktu od Aflofarm wchodzi między innymi cholina, wyciąg z liści karczocha oraz wyciąg z korzenia cykorii, a także
wyciąg z zielonej herbaty oraz z owocu głogu. W formule znaleźć można też wyciąg z ostryżu długiego oraz wyciąg z liści ostrokrzewu
paragwajskiego.

Na co jest Proliver Cardio? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zdrowej i zbilansowanej diety o składniki, które
wspomagają zdrowie i funkcjonowanie wątroby, a oprócz tego wspierają trawienie i przyczyniają się do utrzymania właściwego poziomu
cholesterolu we krwi. Proliver Cardio może wspierać także pracę serca oraz wspomagać krążenie krwi i funkcjonowanie naczyń
krwionośnych.

W składzie suplementu diety znajduje się cholina, która wspomaga pracę wątroby, a także wyciąg z liści karczocha, który pozytywnie
wpływa na pracę przewodu pokarmowego i wspiera detoksykację organizmu. Zawiera także wyciąg z zielonej herbaty, który przyczynia
się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu, a oprócz tego wyciąg z korzenia cykorii, który wspiera procesy trawienne i
przyczynia się do utrzymania zdrowia wątroby. Dodanie do formuły wyciągu z owoców głogu wspiera natomiast pracę serca i krążenie
krwi, podobnie jak wyciąg z ostryżu długiego. Skład suplementu diety Proliver Cardio zamyka wyciąg z liści ostrokrzewu
paragwajskiego, który dobrze wpływa na funkcjonowanie naczyń krwionośnych i serca.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Proliver Cardio. W skład dziennej dawki, czyli 6 tabletek suplementu diety, wchodzi 600 mg L-
asparaginianu L-ornityny, 120 mg choliny oraz 100 mg wyciągu z zielonej herbaty, a oprócz tego 150 mg wyciągu z liści karczocha i 69
mg wyciągu z korzenia cykorii. Formułę uzupełnia 50 mg wyciągu z liści ostrokrzewu paragwajskiego (w tym 2 mg kofeiny), 60 mg
wyciągu z owocu głogu oraz 80 mg wyciągu z ostryżu długiego. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że
lekarz je zmodyfikuje. Zaleca się stosowanie 6 tabletek Proliver Cardio dziennie. Powinny być popijane wodą i spożywane po posiłkach.
Nie zaleca się przyjmowania dawki dziennej suplementu diety większej niż zalecana.
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Przeciwwskazaniem do stosowania Proliver Cardio jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Suplement diety nie powinien
być też stosowany w ciąży oraz przy karmieniu piersią. Suplementu diety Proliver Cardio nie należy stosować wraz z produktami, które
stanowią źródło kofeiny czy też łącznie ze składnikami, które mają podobne działanie.

Proliver Cardio jest suplementem diety i wyłącznie w ten sposób powinien być traktowany. Oznacza to, że nie należy uznawać go za
zamiennik zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia, a jedynie za ich dopełnienie. Suplement diety należy też odpowiednio
przechowywać, w tym szczególnie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

Opis
Składniki suplementu diety:

pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby
wspomagają trawienie
pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie serca

Cholina
Jest składnikiem naturalnie występującym w organizmie. Wchodzi w skład fosfolipidów budujących błonę komórkową każdej żywej
komórki. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.

Wyciąg z liści karczocha
Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, wspiera naturalną detoksykację organizmu, wydzielanie
soków trawiennych oraz pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Przyczynia się do komfortu jelitowego.

Wyciąg z korzenia cykorii
Wspomaga trawienie i pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby.

Wyciąg z zielonej herbaty
Wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Wyciąg z ostryżu długiego
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca a także wpływa korzystnie na krążenie krwi w naczyniach krwionośnych.

Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca i naczyń krwionośnych.

Wyciąg z owocu głogu
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera krążenie krwi.

Cechy

wątroba i cholesterol
stymulacja, wspomaganie, odtruwanie, ochrona
składniki produktu wspierają: naczynia krwionośne, krążenie krwi, zdrowie serca

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, L-asparaginian L-ornityny, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, winian choliny, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z liści karczocha, wyciąg z zielonej herbaty, substancja glazurująca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, wyciąg z ostryżu długiego, wyciąg z korzenia cykorii, wyciąg z owocu głogu, wyciąg z liści
ostrokrzewu paragwajskiego, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza,
barwniki: karmin i czerwień koszenilowa A, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały i wosk carnauba, Czerwień koszenilowa A może
mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci

Wartości odżywcze 6 tabletek
L-asparaginian L-ornityny 600 mg
Cholina 120 mg
Wyciąg z zielonej herbaty 100 mg
Wyciąg z liści karczocha 150 mg
Wyciąg z liści korzenia cykorii 69 mg
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6 tabletek
Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego, w tym: 50 mg
kofeiny 2 mg
Wyciąg z owocu głogu 60 mg
Wyciąg z ostryżu długiego 80 mg

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 6 tabletek dziennie. Tabletki należy popić wodą. Preparat zaleca się spożywać po posiłkach. 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. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży. Nie spożywać
z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu.

Zawiera kofeinę (2 mg). Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży.

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.
 

Galeria
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