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Eliminacid x30 tabletek
 

Cena: 25,82 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

biotyna, cynk, jod, kwas foliowy, kwas
pantotenowy, mniszek, niacyna, róża
stulistna, witamina B1, witamina B12,
witamina B2, witamina B6, witamina C,
witamina E, zielona herbata, żelazo

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Eliminacid suplement diety to tabletki polecane osobom z zakwaszonym organizmem. Gdy organizm jest zakwaszony zmniejsza się
jego zdolność do wchłaniania składników odżywczych i radzenia sobie ze szkodliwymi produktami przemiany materii. Najczęstsze
oznaki zakwaszenia organizmu to: nadwaga, słabe włosy i paznokcie, częste uczucie zmęczenia i znużenia. Istnieje kilka sposobów na
odkwaszenie organizmu. Zasadniczy wpływ na zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej ma zbilansowana dieta. Warto również
stosować suplement diety Eliminacid.

Składniki produktu wspomagają eliminację produktów przemiany materii oraz kontrolowanie i utrzymanie równowagi kwasowej.
Ponadto wykazują właściwości oczyszczające oraz wspomagają naturalną detoksykację organizmu. Równowaga kwasowo-zasadowa
jest podstawowym czynnikiem prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych w organizmie.

Działanie

Równowaga kwasowo-zasadowa warunkuje m.in.: zachowanie zdrowych włosów, skóry i paznokci, zachowanie prawidłowej masy ciała,
zachowanie zdrowych kości, zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia. Zasadniczy wpływ na zachowanie równowagi w organizmie
ma zbilansowana dieta. Pewne nawyki żywieniowe mogą prowadzić do zakwaszenia organizmu.
Eliminacid polecany jest osobom z zakwaszonym organizmem.

Składniki produktu wspomagają:

eliminację produktów przemiany materii,
kontrolowanie i utrzymanie równowagi kwasowej.

Skład
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1 tabletka zawiera

Wyciąg z kwiatów róży stulistnej - 100 mg
Wyciąg z zielonej herbaty - 100 mg
Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego - 70 mg
Witamina E - 6,6 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (55%)*
Tiamina - 1,1 mg (100%)*
Ryboflawina - 1,3 mg (93%)*
Witamina B6 - 1,4 mg (100%)*
Witamina B12 - 0,8 μg (32%)*
Witamina C - 39,6 mg (50%)*
Biotyna - 100 μg (200%)*
Niacyna - 11,8 mg ekwiwalentu niacyny (74%)*
Kwas pantotenowy - 6,8 mg (113%)*
Kwas foliowy - 264 μg (132%)*
Żelazo - 9,9 mg (71%)*
Cynk - 10,6 mg (106%)*
Jod - 105,8 μg (70%)*

* % Zalecanego Dziennego Spożycia

Wyciąg z kwiatów róży stulistnej

wspiera fizjologiczne procesy eliminacji oraz pomaga utrzymać równowagę kwasową.

Wyciąg z zielonej herbaty

promuje wydalanie wody z organizmu oraz przyczynia się do spalania tłuszczów. Pobudza metabolizm, co z kolei pomaga
kontrolować masę ciała. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych oraz nerek.

Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego

wykazuje właściwości oczyszczające. Wspomaga wydalanie nadmiaru wody z organizmu oraz naturalną detoksykację
organizmu.

Cynk

pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej. Przyczynia się do utrzymania zdrowej skóry, włosów i
paznokci. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Foliany, kwas pantotenowy, niacyna, ryboflawina, witamina B12, witamina B6, witamina C oraz żelazo

przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Dawkowanie:

Dorośli: 1 tabletka dziennie.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
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