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TRALIVIX 30 tabl traw karczoch kurkuma rozmaryn
 

cena: 12,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Trawienie

Opis produktu
 

Dawkowanie

1 tabletka 1 do 4 razy dziennie po posiłku, popijając wodą.

Składniki
125 mg wyciągu z rozmarynu
100 mg wyciągu z karczocha
40 mg wyciągu z kopru włoskiego
9 mg wyciągu z ostryżu długiego
Działanie

Składniki preparatu wpływają korzystnie na:

prawidłowy przebieg procesów trawiennych (karczoch, kurkuma, rozmaryn), w tym właściwe trawienie tłuszczów (kurkuma, rozmaryn) i
ich przemiany w wątrobie (kurkuma)
prawidłową pracę układu trawiennego (koper włoski)
zwiększenie komfortu trawiennego po spożyciu tłustych, ciężkostrawnych posiłków (karczoch)
sprawne działanie wątroby i dróg żółciowych (karczoch, kurkuma, rozmaryn)
pracę wątroby w sytuacji gromadzenia się w niej tłuszczów (kurkuma)
prawidłowe funkcjonowanie jelit (rozmaryn)
pracę żołądka i prawidłowy przepływ soków trawiennych (karczoch)
Dobry wybór

Standaryzowane wyciągi z 4 ziół (rozmarynu, karczocha, kopru włoskiego, kurkumy) – gwarancja stałej zawartości substancji czynnej w
każdej tabletce

Dodatkowy składnik – wyciąg z kopru włoskiego, wpływającego korzystnie na pracę układu trawiennego
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Składniki: substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z liści rozmarynu (Rosmarinus offi cinalis) standaryzowany na zawartość 6% kwasu
rozmarynowego, DER 4:1; wyciąg z liści karczocha (Cynara scolymus L.) standaryzowany na zawartość 5% cynaryny, DER 2:1; wyciąg z
owoców kopru włoskiego (Foeniculum vulgare L.), DER 5:1; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; wyciąg z kłącza ostryżu długiego – kurkumy (Curcuma longa)
standaryzowany na zawartość 22% kurkuminoidów, DER 12:1; barwniki: kompleksy miedziowe chlorofi li i chlorofi lin, dwutlenek tytanu;
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancje glazurujące: glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon, guma arabska;
substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy).

Opakowanie

30 szt. tabletek powlekanych / Suplement diety
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