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Altra, kapsułki, 20 szt.
 

Cena: 9,09 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Bakopa, Karczoch, Ostropest, Sylimaryna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Altra, kapsułki, 20 szt.

Suplement diety altra zawiera w swoim składzie wyciąg z ostryżu długiego, który pomaga w utrzymaniu zdrowia wątroby, wyciąg liści
karczocha wspomaga funkcjonowanie wątroby, wyciąg z liści andrographis paniculata pomaga wyeliminować szkodliwe substancje z
organizmu, chlorella wspiera utrzymanie zdrowego pęcherzyka żółciowego i wątroby, wyciąg z ziela brahmi wspomaga utrzymanie
prawidłowych funkcji pęcheżyka żółciowego.

Skład Altra, kapsułki, 20 szt.

Fosfolipidy sojowe, t?uszcz ro?linny (w tym olej sojowy i mas?o kakaowe), wyci?g z

korzenia ostry?u d?ugiego, wyci?g z li?ci karczocha, chlorella, wyci?g z

ziela Brahmi, wyci?g z li?ci Andrographis paniculata, wyci?g z nasion ostropestu

plamistego. Sk?adniki kapsu?ki: ?elatyna, tlenki i wodorotlenki ?elaza (barwniki),

dwutlenek tytanu (barwnik).

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/altra-kapsulki-20-szt.html
https://www.e-medest.pl/postac-kapsulki,dDw-0go.html
https://www.e-medest.pl/producent-aflofarm,dCg-DQ.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-suplement-diety,dEw-SAo.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-bakopa,dEg-YxI.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-karczoch,dEg-WxM.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-ostropest,dEg-4xI.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-sylimaryna,dEg-Biw.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 

Sk?adniki 2 kapsu?ki

Fosfolipidy sojowe 400 mg

Wyci?g z korzenia ostry?u d?ugiego 80 mg

Wyci?g z ziela karczocha 80 mg

Chlorella 40 mg

Wyci?g z ziela Brahmi 40 mg

Wyci?g z li?ci Andrographis paniculata 40 mg

Wyci?g z nasion ostropestu plamistego 28,6 mg

(co dostarcza 20 mg sylimaryny)

Produkt zawiera soj? i produkty pochodne.

Produkt zawiera mleko i produkty pochodne. 

Działanie Altra, kapsułki, 20 szt.

Altra zawdzięcza swoje działanie składnikom aktywnym w niej zawartym. Ich różnorodne działanie pozytywnie wpływa na zdrowie
zarówno wątroby, jak i pęcherzyka żółciowego. Wyciąg z korzenia ostryżu długiego hamuje gromadzenie tłuszczów w wątrobie,
natomiast wyciąg z liści karczocha wspiera detoksykację oraz pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Kolejny składnik Altra, chlorella,
pomaga w utrzymaniu zdrowego pęcherzyka żółciowego i wątroby, a także wspiera proces odtruwania. Wyciąg z ziela Brahmi pomaga
utrzymać prawidłowe funkcjonowanie pęcherzyka żółciowego, natomiast wyciąg z liści Andrographis paniculata pomaga w utrzymaniu
zdrowej wątroby oraz oczyszczaniu organizmu z toksyn. Składniki produktu Altra wspomagają zachowanie zdrowej wątroby i wspierają
ochronę wątroby i wspomaganie jej prawidłowych funkcji. Ponadto, hamują gromadzenie się tłuszczów w wątrobie i pomagają w
utrzymaniu zdrowego pęcherzyka żółciowego, a także oczyszczanie organizmu z toksyn.

Wskazania Altra, kapsułki, 20 szt.

Altra to suplement diety przeznaczony do wsparcia organizmu w zachowaniu zdrowej wątroby i woreczka żółciowego.

Dawkowanie Altra, kapsułki, 20 szt.

Dorośli: 1 kapsułka 2 razy dziennie.

Informacje dodatkowe Altra, kapsułki, 20 szt.
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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.
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.
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