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Hepaslimin klasyczny, 30 tabl wątroba odchudzanie
 

cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Wątroba

Opis produktu
 

W skład tabletek Hepaslimin wchodzą następujące ekstrakty roślinne:

Cholina jest składnikiem naturalnie występującym w organizmie. Wchodzi w skład fosfolipidów budujących błonę komórkowa każdej
żywej komórki. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.

Wyciąg z ziela karczocha przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, wspiera detoksykacje, 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 ostryżu długiego zapobiega gromadzeniu się tłuszczu.

Mate pochodząca z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis) przyczynia się do rozkładu lipidów i pomaga w utrzymaniu
prawidłowej masy ciała.

Suplement diety Hepaslimin dostępny jest w formie łatwych do połknięcia tabletek.

Zalecana do spożycia dzienna porcja Hepaslimin
2 tabletki 3 razy dziennie, popijając wodą. Preparat zaleca się spożywać po posiłku.

Co zawiera Hepaslimin?
Składniki

6 tabletek

L-asparaginian L-ornityny
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 600 mg

Cholina

210 mg

Wyciąg z ziela karczocha

150 mg

Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego

150 mg

Wyciąg z korzenia cykorii

60 mg

Wyciąg z ostryżu długiego

60 mg

Uwagi do stosowania
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15- 25ºC) w ciemnym i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Zawartość:

30 tabletek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Sposób przechowywania: poniżej 25°C
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