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Hepaslimin z Witaminą D3 50µg (2000 j.m.) x30 tabletek
 

Cena: 14,26 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

asparaginian ornityny, cholina, cykoria,
karczoch, ostrokrzew paragwajski (Yerba
mate), ostryż, witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Składniki suplementu wspomagają:

utrzymanie zdrowej wątroby
zachowanie prawidłowej masy ciała
prawidłowe trawienie
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

Cholina jest składnikiem naturalnie występującym w organizmie. Wchodzi w skład fosfolipidów budujących błonę komórkową każdej
żywej komórki.

Wyciąg z liści karczocha przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, wspiera naturalną detoksykację
organizmu oraz wydzielanie soków trawiennych. Pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Przyczynia się do komfortu jelitowego.

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

Wyciąg z ostryżu długiego wspiera prawidłową gospodarkę lipidową i wspomaga metabolizm tłuszczu w wątrobie. Pomaga zachować
zdrową wątrobę.

Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego wspiera proces rozkładu lipidów i pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała

Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu
wapnia i fosforu, utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz bierze udział w procesie podziału komórek.
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Warto?ci od?ywcze

 

L-asparginian L-ornityny

Cholina

Wyciąg z liści karczocha

Wyciąg z liści ostrokrzewu

Wyciąg z korzenia cykorii

Wyciąg z ostryżu długiego

Witamina D

* % referencyjnej warto?ci spo?ycia
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Sposób użycia:

dorośli: 2 tabletki 3 razy dziennie, popijając wodą. Preparat zaleca się spożywać po posiłku. 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.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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