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Proliver, tabletki, 30 szt.
 

Cena: 12,69 zł

Opis słownikowy

Marka Proliver

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cholina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Proliver, tabletki, 30 szt.

Proliver - suplement diety zawierający składniki wspierające zdrową wątrobę. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Proliver, tabletki, 30 szt.

substancja wype?niaj?ca: celuloza, L-asparaginian L-ornityny, substancja
wype?niaj?ca: fosforan diwapniowy, winian choliny, wyci?g z ziela karczocha, wyci?g z
zielonej herbaty, substancja glazuruj?ca: hydroksypropylometyloceluloza, wyci?g z
korzenia cykorii, substancja glazuruj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych,
barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazuruj?ce: hydroksypropyloceluloza, wosk
pszczeli i wosk Carnauba.

Sk?adniki 1 tabletka 6 tabletek
L-asparginian L-ornityny 100 mg 600 mg
Cholina 20 mg 120 mg
Wyci?g z zielonej herbaty 25 mg 100 mg
Wyci?g z li?ci karczocha 11,5 mg 150 mg
Wyci?g z korzenia cykorii 16,7 mg 69 mg
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Działanie Proliver, tabletki, 30 szt.

Cholina wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.

Wyciąg z ziela karczocha wpływa na prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wspomaga detoksykację, stymuluje
wydzielanie soków trawiennych oraz wspomaga utrzymanie zdrowej wątroby.

Wyciąg z korzenia cykorii wspiera trawienie i wspomaga utrzymanie zdrowej wątroby.

Wyciąg z zielonej herbaty wspomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi.

Dawkowanie Proliver, tabletki, 30 szt.

Dorośli: 6 tabletek dziennie. Tabletki należy popić wodą.

Najlepiej spożywać po posiłkach.

Informacje dodatkowe Proliver, tabletki, 30 szt.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
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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