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Olimp Essentix x30 kapsułek
 

Cena: 13,13 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać kapsułki

Substancja
czynna

cholina, fosfatydylocholina, fosfolipidy,
witamina A, witamina E

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

ESSENTIX™ to suplement diety w postaci kapsułek Flow Caps, zawierający wysokiej jakości fosfolipidy z nasion soi (Glycine max L.)
bogate w fosfatydylocholinę w formie olejowej oraz kompleks witamin: A, E.

Fosfolipidy stanowią grupę lipidów będących niezbędnym i podstawowym elementem budulcowym wszystkich błon komórkowych w
organizmie, również wątroby. Charakterystyczna dwuwarstwowa struktura budowy zapewnia utrzymanie swoistych !właściwości błon
komórkowych oraz stanowi barierę między wnętrzem a zewnętrznym środowiskiem komórki. Głównym składnikiem fosfolipidów
wchodzących w skład błon komórkowych jest fosfatydylocholina, która zawiera cholinę. Zawarta w preparacie naturalna cholina
przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania wątroby oraz bierze udział w metabolizmie tłuszczów.
Witamina A bierze udział w specjalizacji komórek.
Witamina E jako przeciwutleniacz pomaga w ochronie komórek, również komórek wątroby przed stresem oksydacyjnym.

Preparat ESSENTIX™ jest w formie kapsułek płynnych, produkowany jest w innowacyjnej technologii Flow Caps Liquid Technology®,
gwarantującej szybką absorbcję i wchłanialność w organizmie, utrzymanie wysokiej jakości zastosowanych składników oraz
zapobiegającej utlenianiu się substancji aktywnych.

Skład

Informacja ?ywieniowa 2 kapsu?ki

Fosfolipidy sojowe 600 mg
w tym: Fosfatydylocholina 420 mg
w tym: Cholina 2,6 mg (150 mg/ 100 g)
Witamina E (mg ?-TE) 3,6 mg (30%*)
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Witamina A (µg  RE) 240 µg (30%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Preparat przeznaczony:

Jako suplement diety dla osób dorosłych, dążących do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz utrzymania korzystnej kondycji
wątroby, również w przypadku jej obciążenia a także jako uzupełnienie codziennej diety w fosfolipidy. Preparat polecany szczególnie
osobom, których wątroba narażona jest na działanie czynników m.in.: ciężkostrawnej diety, alkoholu, leków.

Zalecana dzienna porcja:

2 kapsułki w trakcie posiłków, popijając odpowiednią ilością płynu.

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:

Olimp Laboratories Sp. z o.o.
ul. Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
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