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Hepaslimin x 30 tabl.
 

Cena: 13,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

HEPASLIMIN to złożony suplement diety, który korzystnie oddziałuje na funkcjonowanie wątroby i wspiera odchudzanie. Wspomaga
proces detoksykacji oraz przeciwdziała magazynowaniu się lipidów. Pobudza wydzielanie soków trawiennych.

Skład:
Celuloza (substancja wypełniająca), L-asparaginian L-ornityny, winian choliny, fosforan diwapniowy (substancja wypełniająca), wyciąg z
liści mate, wyciąg z ziela karczocha, hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), wyciąg z ostryżu długiego, wyciąg z
korzenia cykorii, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek tytanu (barwnik), hydroksypropyloceluloza
(substancja glazurująca), wosk pszczeli i wosk Carnauba (substancje glazurujące).

Składniki 6 tabletek
L-asparaginian L-ornityny 600 mg
Cholina 210 mg
Wyciąg z ziela karczocha 150 mg
Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego 150 mg
Wyciąg z korzenia cykorii 60 mg
Wyciąg z ostryżu długiego 60 mg

Działanie:
Preparat zaliczany jest do szerokiej kategorii złożonych suplementów diety, naturalnych pochodzenia. Stanowi źródło choliny, która jest
składnikiem budującym fosfolipidy tworzące błonę komórkową każdej żywej komórki. Wspiera pracę wątroby. Wyciąg z ziela karczocha
korzystnie wpływa na pracę układu pokarmowego i uczestniczy w procesie detoksykacji. Pobudza produkcję soków trawiennych oraz
wspiera utrzymanie dobrego stanu wątroby. Mate pochodzi z ostrokrzewu paragwajskiego uczestniczy w procesie rozkładania
tłuszczów i redukcji masy ciała. Wyciąg z korzenia cykorii bierze udział w trawieniu lipidów, a wyciąg z ostryżu długiego zabezpiecza
przed magazynowaniem lipidów.

Wskazania:
Należy stosować preparat w celu suplementacji składników wspomagających utrzymanie dobrej kondycji wątroby i układu
pokarmowego oraz wspieranie procesu redukcji tkanki tłuszczowej.

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

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.aptekasalutis.pl/hepaslimin-x-30-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

Sposób użycia:
Stosować doustnie w dawce wynoszącej (u osób dorosłych) 2 tabl. x 3/24h. Przyjmować po jedzeniu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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