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Proliver wątroba x 30 tabletek
 

Cena: 9,75 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 w postaci tabletek jest produktem wspomagającym pracę wątroby oraz przyczyniającym się do stymulacji jej
odtruwania, a przy tym wspierającym proces trawienia i utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Jako suplement może
uzupełniać zdrową dietę, ale nie może jej zastąpić. W skład suplementu diety Proliver od Aflofarm wchodzi między innymi cholina,
wyciąg z liści karczocha, wyciąg z korzenia cykorii, a także wyciąg z zielonej herbaty.

Na co jest Proliver? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanych posiłków o składniki, które
wspierają pracę wątroby i wspomagają trawienie. W składzie produktu znaleźć można cholinę, czyli naturalny składnik fosfolipidów błon
komórkowych, który przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania wątroby. Oprócz tego w skład suplementu diety Proliver wchodzi
wyciąg z korzenia cykorii, którego składniki czynne wspomagają trawienie i przyczyniają się do utrzymania tego narządu w zdrowiu.
Wyciąg z zielonej herbaty natomiast wspomaga utrzymanie odpowiedniego poziomu cholesterolu we krwi. Formułę zamyka wyciąg z
liści karczocha, którego właściwości wspierają naturalną detoksykację organizmu, jednocześnie wspierając pracę wątroby.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Proliver. W skład 6 tabletek, czyli przeciętnej dziennej dawki, wchodzi 600 mg L-asparaginianu L-
ornityny, 120 mg choliny, a także 100 mg wyciągu z zielonej herbaty oraz 150 mg wyciągu z liści karczocha i 69 mg wyciągu z korzenia
cykorii. W przypadku tych składników nie ma podanej referencyjnej wartości spożywczej (RCF). Całkowity skład suplementu diety
Proliver przedstawia się następująco: celuloza, L-asparaginian L-ornityny, fosforan diwapniowy, winian choliny oraz wyciąg z ziela
karczocha, w formule znaleźć można też wyciąg z zielonej herbaty, hydroksypropylometylocelulozę i wyciąg z korzenia cykorii, a oprócz
tego sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek tytanu i dwutlenek krzemu. Całość uzupełnia dodatek hydroksypropylocelulozy,
wosku pszczelego oraz wosku Carnauba.

Suplement diety Proliver należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta bądź lekarza. Zazwyczaj stosuje się 6 tabletek Proliver
dziennie. Należy połykać je w całości, popijając odpowiednią ilością wody. Suplement diety najlepiej przyjmować po posiłkach. Nie
powinno się przekraczać zalecanej dawki dobowej produktu. Nie każdy pacjent może przyjmować bezpiecznie ten suplement diety,
nawet jeśli posiada ku temu wskazania, ponieważ Proliver posiada też przeciwwskazania i należy do nich nadwrażliwość na składniki
preparatu, a także ciąża i karmienie piersią.
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Proliver to suplement diety, więc nie należy go traktować jako substytutu zdrowego stylu życia – może natomiast stanowić ich
dopełnienie. Produkt należy przechowywać w miejscu dobrze zabezpieczonym przed dostępem dzieci, a dodatkowo w warunkach, które
nie wpływają niekorzystnie na działanie tabletek. Produkt należy zatem chronić przed wpływem światła i wilgoci, a także temperaturą
przekraczającą 25°C.

Opis
Składniki suplementu diety:

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

Cholina
Jest składnikiem naturalnie występującym w organizmie. Wchodzi w skład fosfolipidów budujących błonę komórkową każdej żywej
komórki. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.
Wyciąg z ziela karczocha
Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, wspiera detoksykację, stymuluje 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.

Cechy

na wątrobę i na cholesterol
wspomaganie, stymulacja, ochrona, zdrowie

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, L-asparaginian L-ornityny, substancja wypełniająca: fosforan diwapniowy, winian choliny, wyciąg z
ziela karczocha, wyciąg z zielonej herbaty, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z korzenia cykorii, substancja
glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, wosk
pszczeli i wosk Carnauba

Wartości odżywcze 6 tabletek
L-asparaginian L-ornityny 600 mg
Cholina 120 mg
Wyciąg z zielonej herbaty 100 mg
Wyciąg z ziela karczocha 150 mg
Wyciąg z korzenia cykorii 69 mg

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 6 tabletek dziennie. Tabletki należy popić wodą. Preparat zaleca się spożywać po posiłkach. Nie należy
przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jak 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. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem
produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
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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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