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Sylimarin MAX 150 mg x 60 tabl (Walmark)
 

Cena: 30,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje przeciwzbrylające: celuloza, węglan wapnia, ditlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk; ekstrakt z nasion
ostropestu plamistego (Silybum marianum), stabilizator: hydroksypropylometyloceluloza; triglicerydy średniołańcuchowe, barwniki:
dwutlenek tytanu, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol

1 tabletka zawiera:

Sylimaryna - 150 mg*
z ekstraktu z nasion ostropestu plamistego - 187,5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Charakterystyka
Ostropest plamisty od wieków stosuje się do wspomagania prawidłowego funkcjonowania wątroby. Sylimaryna, aktywna część
ostropestu, jest kompleksem bioflawonoidów pozyskiwanym z nasion ostropestu plamistego.
Wyciąg z ostropestu plamistego umożliwia:

wspomaganie utrzymania zdrowych funkcji wątroby i wsparcie jej fizjologicznego potencjału detoksykacyjnego
ochronę komórek wątroby przed szkodliwym działaniem wolnych rodników
podtrzymanie podstawowych funkcji wątroby i wspomaganie oczyszczania organizmu
wspieranie prawidłowych procesów trawiennych

Ważne informacje
Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

Stosowanie
1 tabletka dziennie, popić wodą. Spożywać po posiłku.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Masa netto
39 g

Producent
Walmark a.s.
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec, Czechy
Dystrybutor:
WALMARK Sp. z o. o.
ul. Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec

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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