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Esseliv Duo x40 kapsułek
 

Cena: 12,18 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać kapsułki

Substancja
czynna

kwas foliowy, L-ornityna, lecytyna, niacyna,
ostryż, witamina B6

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Opis

Esseliv duo przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania wątroby oraz jej dobrej kondycji. Preparat łączy działanie
fosfolipidów oraz L-asparaginianu L-ornityny. Zalecany osobom, których wątroba narażona jest na niekorzystne działanie czynników
zewnętrznych takich jak: nieprawidłowa lub ciężkostrawna dieta, alkohol, leki oraz w celu uzupełnienia codziennej diety w witaminy z
grupy B.

Skład

Składniki 1 kapsułka

Wciąg z ostryżu długiego (Curcuma longa) 50 mg
Lecytyna rzepakowa (w tym 95% fosfolipidów) 110 mg
L-asparaginian L-ornityny 150 mg
Niacyna (witamina PP, witamina B3) 8 mg ekwiwalentu niacyny (50%)*
Witamina B6 (pirydoksyna) 0,7 mg (50%)*
Kwas foliowy (witamina B9) 100 µg (50%)*

* % zalecanego dziennego spożycia

Dawkowanie:
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1 kapsułka 2 razy dziennie.

Właściwości i zastosowanie:

Wyciąg z ostryżu długiego (Curcuma longa) hamuje gromadzenie tłuszczów i pomaga zachować zdrową wątrobę. Wspomaga
trawienie i prawidłowe funkcjonowanie wątroby.
Lecytyna rzepakowa zawiera związki z grupy fosfolipidów. Fosfolipidy są naturalnymi elementami strukturalnymi błon
komórkowych.
L-asparaginian L-ornityny stanowi połączenie dwóch endogennych aminokwasów: ornityny i kwasu asparaginowego. W
organizmie człowieka pełni liczne funkcje fizjologiczne.
Niacyna (witamina PP, witamina B3), witamina B6 i kwas foliowy (witamina B9) stanowią uzupełnienie diety w witaminy z grupy
B. Niacyna i witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina B6 przyczynia
się dodatkowo do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu. Kwas foliowy należy do folianów, które biorą udział
w procesie podziału komórek.

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.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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