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Olimp Essentix x 30 kaps.
 

Cena: 20,81 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OLIMP ESSENTIX to preparat wspomagający funkcjonowanie wątroby. Uczestniczy w przemianach
metabolicznych lipidów. Wykazuje właściwości antyoksydacyjne i uczestniczy w specjalizacji
komórek. 

Skład:
 lecytyna sojowa zawierająca fosfolipidy sojowe, olej MCT, octan DL-alfa tokoferylu - witamina E,
palmitynian retinylu - witamina A, przeciwutleniacz - mieszanina tokoferoli sojowych: kapsułka
(składnik otoczki - żelatyna).

Informacja ?ywieniowa 2 kapsu?ki
Fosfolipidy sojowe 600 mg
w tym: Fosfatydylocholina 420 mg
w tym: Cholina 2,6 mg (150mg/100g)
Witamina E 3,6 mg (30%**)
Witamina A 240 mcg (30%**)

** % ZDS - procent realizacji zalecanego dziennego spożycia

Działanie:
Preparat zaliczany jest do szerokiej kategorii suplementów diety. W jego skład wchodzi lecytyna
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sojowa, która stanowi źródło fosfolipidów sojowych, stanowiących grupę lipidów niezbędnych i
podstawowych składników budujących wszystkie błony komórkowe w organizmie (także wątroby).
Fosfolipidy te zawierają fosfatydylocholinę, która zawiera cholinę. Odpowiada ona za wspieranie pracy
wątroby i uczestniczy w przemianach metabolicznych lipidów. Suplement zawiera także witaminę A
odgrywającą znaczącą rolę w specjalizacji komórek. Witamina E zaliczana jest do grupy
antyoksydantów, neutralizujących działanie wolnych rodników.

Przeciwwskazania:
uczulenie na składniki preparatu

Wskazania:
Preparat wskazany w celu wspomagania pracy wątroby, szczególnie u osób spożywających
ciężkostrawne posiłki, alkohol i leki.

Sposób użycia:
Stosować doustnie. Zaleca się przyjmowanie dawki wynoszącej 2 kaps./24h w czasie spożywania
posiłku.   

 

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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