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Hepaslimin z biotyną, 30 tabl wątroba odchudzanie
 

cena: 12,49 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
 

Biotyna pomaga zachować zdrowe włosy i zdrową skórę, a także przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego oraz metabolizmu makroskładników odżywczych.

Cholina, która jest składnikiem naturalnie występującym w organizmie; wchodzi w skład fosfolipidów budujących błonę komórkową
każdej żywej komórki i pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.

Wyciąg z ziela karczocha zawiera przeciwutleniacze.

Wyciąg z korzenia cykorii wspomaga utrzymanie prawidłowych funkcji wydalania moczu.

Wyciąg z ostryżu wspomaga elastyczność stawów.

Mate pochodząca z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis) jest tradycyjnie stosowana w celu wydalania wody przez
nerki.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 2 tabletki 3 razy dziennie, popijając wodą.

Skład
Składniki: 6 tabletek
L-asparaginian L-ornityny: 600 mg
Cholina: 210 mg
Wyciąg z liści karczocha: 150 mg
Wyciąg z liści ostrokrzewu: 150 mg
Wyciąg z korzenia cykorii: 60 mg
Wyciąg z ostryżu długiego: 60 mg

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 Biotyna: 2500 μg (5000% RWS*)

*%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, L-asparaginian L-ornityny, winian choliny, substancja wypełniająca: fosforany wapnia,
wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego, wyciąg z liści karczocha, substancją glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z
ostryżu długiego, wyciąg z korzenia cykorii, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemy, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, D-biotyna,
substancja glazurująca: wosk pszczeli biały oraz wosk carnauba.

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.

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 się skonsultować z lekarzem.

Nie zaleca się łączenia z innymi preparatami zawierającymi biotynę.

Zawartość:

30 tabletek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA
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