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Proliver + magnez x 30 tabl
 

Cena: 14,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Węglan magnezu; substancja wypełniająca: celuloza; L-asparaginian L-ornityny; winian choliny; substancja wypełniająca: fosforany
wapnia; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; wyciąg z liści karczocha; wyciąg z zielonej herbaty; wyciąg z korzenia
cykorii; substancja wiążąca: poliwinylopirolidon; substancja glazurująca; sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik: dwutlenek
tytanu ; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli biały oraz
wosk carnauba.

Zawartość w 6 tabletkach (zalecanej porcji dziennej)
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*
Magnez: 400 mg (106,7% RWS)

RWS: % Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS

Masa netto
30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Składniki produktu:

pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby
wspomagają trawienie
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pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi
pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli: 6 tabletek dziennie. Tabletki popić wodą. Preparat należy spożywać po posiłkach.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla 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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