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Rodzina Zdrowia EssentioLiver x 30 kaps
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
lecytyna rzepakowa, składnik otoczki: żelatyna wołowa, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, wodny
ekstrakt z liści karczocha (Cynara scolymus L.) DER 6:1, standaryzowany na 5% cynaryny, substancja wypełniająca: celuloza, L-
asparaginian L-ornityny, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), ryboflawina (witamina B2)

Zawartość w 1 kapsułce:

Lecytyna rzepakowa - 300 mg*
w tym fosfolipidy - 205 mg*

Ekstrakt z liści karczocha - 20 mg*
w tym cynaryna - 1 mg*

L-asparginian L-ornityny - 10 mg*
w tym ornityna - 4,95 mg*

Witamina B2 - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)

RWS – Referencyjne wartości spożycia

Masa netto
12,83 g

Charakterystyka
Rodzina Zdrowia EssentioLiver to suplement diety zalecany dla osób, których wątroba narażona jest na działanie czynników takich jak:
alkohol, leki i dieta ciężkostrawna. Poprzez zawarte w nim składniki wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wątroby.
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Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i karmiące
piersią przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie w trakcie lub po posiłku.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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