
 
Apteka internetowa MEDEST

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

 
 

Hepatrim, kapsułki, 20 szt.
 

Cena: 14,59 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Bioton

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Karczoch

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Hepatrim, kapsułki, 20 szt.

Hepatrim - suplement diety zawierający w swoim składzie połączenie choliny oraz ekstraktów roślinnych. Produkt przeznaczony dla
osób dorosłych.

Skład Hepatrim, kapsułki, 20 szt.

diwodorocytrynian choliny, ?elatyna, ekstrakt z li?ci karczocha (Cynara scolymus),

standaryzowany na 5% cynaryny, suchy ekstrakt z kwiatu rumianku (Matricaria

recutita), substancja wype?niaj?ca celuloza mikrokrystaliczna, suchy ekstrakt z k??cza

ostry?u d?ugiego (Curcuma longa), suchy ekstrakt z nasion ostropestu plamistego

(Silyloum marianum), substancje przeciwzbrylaj?ce (talk, sole magnezowe wy?szych

kwasów t?uszczowych, dwutlenek krzemu), ekstrakt z owoców pieprzu czarnego

(Piper nigrum), barwniki (dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki ?elaza, indygotyna).
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Sk?adniki 1 kapsu?ka
Cholina 82 mg

Ekstrakt z li?ci karczocha 60 mg

Ekstrakt z rumianku 60 mg

Ekstrakt z k??cza ostry?uy 20 mg

Ekstrakt z nasion ostropestu 20 mg

Ekstrakt z owoców pieprzu 1 mg

Działanie Hepatrim, kapsułki, 20 szt.

Cholina przyczynia się do utrzymania prawidłowych czynności wątroby.

Ekstrakt z nasion ostropestu zawiera sylimarynę (kompleks flawonolignanów), która pomaga chronić wątrobę oraz stymuluje procesy
regeneracji i odbudowy uszkodzonych komórek wątrobowych. Wspiera detoksykujący potencjał wątroby, wpływając pozytywnie na
trawienie i oczyszczanie organizmu.

Ekstrakt z kłącza ostryżu wspiera funkcję wątroby i dróg żółciowych, zapobiega akumulacji i magazynowaniu tłuszczy w wątrobie.
Wspomaga metabolizm lipidów, korzystnie wpływając na produkcję trawiennych płynów ustrojowych.

Ekstrakt z karczocha wspiera naturalne procesy detoksykacji wątroby, przyczyniając się do utrzymania jej prawidłowych funkcji.
Wspomaga wydzielanie soków trawiennych, przyczynia się do komfortu jelitowego ograniczającego takie objawy jak: bóle brzucha,
nudności, uczucie pełności, wzdęcia.

Ekstrakt z rumianku wspomaga normalny metabolizm lipidów, wspiera trawienie i funkcjonowanie jelit.

Ekstrakt z owoców pieprzu wspiera detoksykację wątroby stymulując krążenie wątrobowe, ułatwia trawienie i wchłanianie składników
odżywczych. Zwiększa skuteczność innych składników roślinnych.

Dawkowanie Hepatrim, kapsułki, 20 szt.

Dorośli: 1-2 kapsułki dziennie, podczas posiłku.

Informacje dodatkowe Hepatrim, kapsułki, 20 szt.

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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