SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Proliver Cardio x 30 tabl
Cena: 11,96 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny od ręki

Opakowanie

30 tabl

Postać

Tabletki

Producent

AFLOFARM

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
L-asparaginian L-ornityny, cholina, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z liści karczocha, wyciąg z korzenia cykorii, wyciąg z liście
ostrokrzewu paragwajskiego, wyciąg z owocu głogu, wyciąg z ostryżu długiego.
6 tabletek zawiera:
L-asparaginian L-ornityny 600 mg*
Cholina 120 mg*
Wyciąg z zielonej herbaty 100 mg*
Wyciąg z liści karczocha 150 mg*
Wyciąg z korzenia cykorii 69 mg*
Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego 50 mg*
w tym kofeiny: 2 mg*
Wyciąg z owocu głogu 60 mg*
Wyciąg z ostryżu długiego 80 mg*
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
Masa netto
Zawartość opakowania: 30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)
Charakterystyka
Składniki suplementu diety Proliver Cardio pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby (cholina), wspomagają trawienie
(cykoria), pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi(wyciąg z zielonej herbaty), wspomagają
prawidłowe funkcjonowanie serca (ostrokrzew paragwajski) oraz wspierają krążenie krwi (owoce głogu).
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Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.
Stosowanie
6 tabletek dziennie.
Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. 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.
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