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HEPASLIMIN 30 tabletek
 

cena: 11,22 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała wątroba

Działanie detoksykujące, wspomagające

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabletka

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Typ produktu Suplement diety

Wskazania otyłość, trawienie

Opis produktu
 

Opis
Hepaslimin - suplement diety zawierający składniki wspomagające utrzymanie zdrowej wątroby oraz zachowanie prawidłowej masy
ciała. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, L-asparaginian L-ornityny, winian choliny, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, wyciąg z liści
mate, wyciąg z ziela karczocha, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ostryżu długiego, wyciąg z korzenia
cykorii, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wosk pszczeli i wosk Carnauba.

Właściwości składników
Cholina wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.
Wyciąg z ziela karczocha wspiera prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wspomaga detoksykację, stymuluje wydzielanie
soków trawiennych oraz wspomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby.
Wyciąg z korzenia cykorii wspiera trawienie i wspomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby.
Wyciąg z ostryżu długiego zapobiega gromadzeniu się tłuszczu.
Mate pochodząca z liści ostrokrzewu paragwajskiego wspiera rozkład lipidów i wspomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 2 tabletki 3 razy dziennie, popijając wodą.
Preparat zaleca się spożywać po posiłku.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice
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