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Olimp Essentix 30 kapsułek
 

cena: 17,89 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała wątroba

Działanie wspomagające

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Opis produktu
 

Opis:
Suplement diety w postaci kapsułek, zawierający wysokiej jakości fosfolipidy z nasion soi (Glycine max (L.) Merr) bogate w
fosfatydylocholinę oraz kompleks witamin A i E. Fosfolipidy stanowią niezbędny składnik błon komórkowych organizmu, również
wątroby. 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 pomaga w ochronie komórek, w tym również
komórek wątroby przed stresem oksydacyjnym.

Składniki: 
lecytyna sojowa zawierająca fosfolipidy sojowe, olej ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi (olej MCT), octan DL-alfa
tokoferylu – witamina E, palmitynian retinylu – witamina A, przeciwutleniacz – mieszanina tokoferoli; kapsułka (składnik otoczki –
żelatyna).

Zastosowanie:
Przeznaczenie: jako suplement diety dla osób dorosłych, dążących do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i utrzymania
korzystnej kondycji wątroby oraz jako uzupełnienie codziennej diety w fosfolipidy. Preparat polecany szczególnie osobom, których
wątroba narażona jest na działanie czynników, m.in.: ciężkostrawnej diety, alkoholu, leków.

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłków, popijając odpowiednią ilością płynu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Uwaga: kobiety w ciąży i w okresie laktacji decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z lekarzem. Zawiera składnik pochodzenia
sojowego. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
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Warunki przechowywania: 
przechowywać w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

