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Proliver + magnez, 30 tabletek wątroba magnez
 

cena: 12,49 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

Phospholipidum essentiale

Zastosowanie Wątroba

Opis produktu
 

Czym jest Proliver + magnez?

Cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Jest składnikiem naturalnie występującym w organizmie. Wchodzi w skład
fosfolipidów budujących błonę komórkową każdej żywej komórki.

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej i prawidłowego
metabolizmu energetycznego. Pomaga również w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, mięśni i utrzymaniu zdrowych
kości.

Wyciąg z zielonej herbaty wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Wyciąg z korzenia cykorii wspomaga trawienie i pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby.

Wyciąg z liści karczocha przyczynia się do komfortu jelitowego jak również, wspiera naturalną detoksykację organizmu i wydzielanie
soków trawiennych oraz pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Proliver + magnez przeznaczony jest dla osób dorosłych. Zaleca się 6 tabletek dziennie. Tabletki należy popić wodą.

Proliver + magnez skład

Składniki: 6 tabletek (zalecana porcja dzienna)
L-asparaginian L-ornityny: 600 mg
Cholina: 120 mg
Wyciąg z zielonej herbaty: 100 mg
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 Wyciąg z liści karczocha: 150 mg
Wyciąg z korzenia cykorii: 69 mg
Magnez: 400 mg (106,7%)*

* % referencyjnej wartości spożycia

Składniki: węglan magnezu; substancja wypełniająca: celuloza; L-asparaginian L-ornityny; winian choliny; substancja wypełniająca:
fosforany wapnia; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; wyciąg z liści karczocha; wyciąg z zielonej herbaty; wyciąg z
korzenia cykorii; substancja wiążąca: poliwinylopirolidon; substancja glazurująca; sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik:
dwutlenek tytanu ; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli
biały oraz wosk carnauba.

Uwagi do stosowania

Nie stosować w przypadku uczulenia bądź nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji da spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.

Zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

Zawartość:

Opakowanie Proliver + magnez zawiera 30 tabletek.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA
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