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Esseliv D3, 50 kapsułek wątroba odporność NOWOŚĆ
 

cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 50 sztuk

Postać kapsułki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Wątroba

Opis produktu
 

Czym jest Esseliv D3?

Esseliv D3 to suplement diety zawierający składniki pochodzenia roślinnego: fosfolipidy sojowe oraz wyciąg z ostryżu długiego.

Wyciąg z ostryżu długiego wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby, w tym wydzielanie żółci, dzięki czemu optymalizuje procesy
trawienne. Pomaga zachować wątrobę w dobrej kondycji i zdrowiu.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, utrzymaniu zdrowych kości i zębów, prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni i utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi.
Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 2 kapsułki dziennie.

Skład
Składniki: 2 kapsułki
Fosfolipidy sojowe (Phospholipidum essentiale): 600 mg
Wyciąg z ostryżu długiego (Curcuma longa): 60 mg
Witamina D: 50 μg (2000 j.m.) (1000%* RWS)

*%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki: Fosfolipidy sojowe (soja i produkty pochodne), tłuszcz kakaowy, olej sojowy (soja i produkty pochodne), wyciąg z ostryżu
długiego, cholekalcyferol. Składniki kapsułki: żelatyna, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza oraz dwutlenek tytanu.

Uwagi do stosowania
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
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 Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Zawartość:

50 kapsułek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA
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